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NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 8 

(Trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch Covid 19 từ ngày 27/4 – 2/5/2020) 

 

ÔN TẬP HÀNH ĐỘNG NÓI 

I.  Trắc nghiệm 

1. Phương tiện dùng để thực hiện hành động nói là gì? 

A. Nét mặt                                                               C. Cử chỉ 

B. Điệu bộ                                                                D. Ngôn từ 

 

2. Những kiểu hành động nói nào thường gặp? 

A. Hỏi                                                                      D. Hứa hẹn 

B. Điều khiển                                                           E. Bộc lộ cảm xúc 

C. Trình bày                                                            G. Tất cả các trường hợp trên 

 

3. Nối các hành động ở cột A cho phù hợp với các mục đích nói tương ứng ở cột B. 

A B 

1. Hành động điều khiển a.Người nói kể, tả, thông báo, nhận định…về những  

điều mình cho là đúng. 

2. Hành động bộc lộ tình cảm,  

cảm xúc 

b. Người nói tự ràng buộc mình vào các hành động  

cụ thể như làm hợp đồng, cam đoan,… làm một  

việc gì đó. 

3. Hành động trình bày c. Người nói muốn người nghe làm một việc gì đó. 

4. Hành động hứa hẹn d. Người nói bày tỏ thái độ ngợi ca, chê bai, 

 trách cứ, vui mừng, lo sợ,… 

  

4. Các câu trong đoạn trích “Nước Đại Việt ta” thuộc về kiểu hành động nói nào? 

A. Hành động hứa hẹn                      C. Hành động bộc lộ cảm xúc 

B. Hành động trình bày                    D. Hành động hỏi 

 

5. Có thể thực hiện các hành động nói bằng những kiểu câu nào? 

A. Dùng các kiểu câu phân loại theo mục đích nói (câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm 

thán và câu trần thuật) theo mục đích đích thực của chúng – cách dùng trực tiếp. 

B. Dùng câu phân loại theo mục đích nói không đúng với mục đích đích thực của chúng – 

cách dùng gián tiếp. 

C. Cả hai cách trên. 

 



II. Tự luận: 

1. Xác định những câu nghi vấn trong đoạn trích sau. Cho biết những câu ấy được 

dùng làm gì? 

 Vì sao vậy? Giặc với ta là kẻ thù không đội trời chung, các ngươi cứ điềm nhiên 

không biết rửa nhục, không lo trừ hung, không dạy quân sĩ; chẳng khác nào quay mũi giáo 

mà chịu đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây sau khi giặc giã dẹp 

yên, muôn đời để thẹn, há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa? Ta viết ra bài hịch 

này để các ngươi biết bụng ta. 

 

2. Đặt câu để thực hiện: 

            – Một hành động thuộc nhóm trình bày 

            – Một hành động thuộc nhóm điều khiển 

            – Hành động hỏi 

            – Một hành động thuộc nhóm hứa hẹn 

            – Một hành động thuộc nhóm bộc lộ cảm xúc 

 

.........Hết........... 


