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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 30/3 – 4/4/2020) 

 

Văn bản: HỊCH TƯỚNG SĨ 

Phần 1. Trắc nghiệm 

 

1. Người ta thường viết hịch khi nào ? 

A. Khi đất nước có giặc ngoại xâm. 

B. Khi đất nước thanh bình. 

C. Khi đất nước phồn vinh. 

D. Khi đất nước vừa kết thúc chiến tranh. 

2. Ý nào nói đúng nhất về chức năng của thể ” hịch”? 

A. Dùng để ban bố mệnh lệnh của nhà vua. 

B. Dùng để công bố kết quả một sự nghiệp. 

C. Dùng để trình bày với nhà vua sự việc, ý kiến hoặc đề nghị. 

D. Dùng để cổ động, thuyết phục hoặc kêu gọi đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài. 

3. Kết cấu chung của thể hịch thường gồm mấy phần? 

A. Hai phần   C. Bốn phần 

B. Ba phần     D. Năm phần 

4. Trần Quốc Tuấn viết “Hịch tướng sĩ” khi nào? 

A. Trước khi quân Mông – Nguyên xâm lược nước ta lần thứ nhất (1257). 

B. Trước khi quân Mông – Nguyên xâm lược nước ta lần thứ hai (1285). 

C. Trước khi quân Mông – Xâm lược nước ta lần thứ ba (1287). 

D. Sau chiến thắng quân Mông – Nguyên lần thứ hai. 

5. “Hịch tướng sĩ” được viết theo thể văn gì? 

A. Văn xuôi            C. Văn biền ngẫu 

C. Văn vần               D. Cả A, B, C đều sai. 

6. Lí do nào khiến tác giả nêu cả gương đời trước và đương thời? 

A. Để khích lệ ý chí lập công, tinh thần xả thân vì nghĩa lớn của các tì tướng. 

B. Để cho dẫn chứng nêu ra được đầy đủ. 

C. Để buộc các tì tướng phải xem xét lại mình. 



D. Để chứng tỏ mình là người thông hiểu văn chương, sử sách. 

7. Hình ảnh nào không xuất hiện trong đoạn văn miêu tả sự ngang ngược và tội ác 

của giặc? 

A. Cú diều     C. Trâu ngựa 

B. Dê chó        D. Hổ đói 

8. Trần Quốc Tuấn sử dụng giọng văn nào để phê phán những hành động sai trái của 

các tướng sĩ dưới quyền? 

A. Nhẹ nhàng, thân tình                  C. Mạt sát thậm tệ 

B. Nghiêm khắc, nặng nề                  D. Bông đùa, hóm hỉnh 

9. “Hịch tướng sĩ” là…. bất hủ phản ánh lòng yêu nước và tinh thần quyết chiến 

quyết thắng quân xâm lược của dân tộc ta”. Cụm từ nào điền vào chỗ trống trong 

câu văn trên cho phù hợp? 

A. áng thiên cổ hùng văn            C. lời hịch vang dậy núi sông 

B.tiếng kèn xuất quân                 D. bài văn chính luận xuất sắc 

Phần 2. Tự luận 

1. Đoạn văn nào thể hiện rõ nhất lòng yêu nước, căm thù giặc của Trần Quốc Tuấn? Phân 

tích những nét đặc sắc về tư tưởng và nghệ thuật của đoạn văn đó. 

2. Phân tích nghệ thuật lập luận của tác giả trong đoạn phê phán những hành động sai trái 

của tướng sĩ và nêu lên những hành động đúng đắn, nên làm. 

3. Chứng minh bài “Hịch tướng sĩ” vừa có lập luận chặt chẽ, sắc bén vừa giàu hình tượng, 

cảm xúc, do đó có sức thuyết phục cao. 

4. Qua “Chiếu dời đô” và “Hịch tướng sĩ”, em hãy nêu lên nét giống và khác nhau giữa 2 

thể loại: chiếu và hịch. 

 

                                                  -Hết – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


