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Hướng dẫn
* Bài tập 1:
Lời giải

Các từ ngữ chỉ

Tác dụng của việc dùng từ

“Phù Đống Thiên Vương”

ngữ thay thế:

(1) Nghe chuyện Phù Đổng Thiên Vương tôi
Tránh việc lặp từ, giúp cho diễn đạt sinh động
thường tưởng tượng đến một trang nam nhi, hơn, rõ ý hơn mà vẫn đảm bảo sự liên kết.
sức vóc khác người, nhưng tâm hồn còn thô sơ
và giản dị như tâm hồn tất cả mọi người thời
xưa.
(2) Tráng sĩ ấy gặp lúc quốc gia lâm nguy đã
xông pha ra trận, đem sức khoẻ mà đánh tan
giặc, nhưng bị thương nặng.
(3) Tuy thế Người trai làng Phù Đổng vẫn còn
ăn một bữa cơm, rồi nhảy xuống Hồ Tây tắm,
xong mới ôm vết thương lên ngựa đi tìm một
rừng cây âm u nào, giấu kín nỗi đau đớn của
mình mà chết.
* Bài tập 2: Lời giải:

(1) Triệu Thị Trinh quê ở vùng núi Quan Yên (Thanh Hoá).
(2)Triệu Thị Trinh xinh xắn, tính cách mạnh mẽ, thích võ nghệ.
Tài liệu chia sẻ tại https://sotayvanmau.com

(3) Triệu Thị Trinh bắn cung rất giỏi, thường theo các phường săn đi săn thú.
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(4) Có lần, Triệu Thị Trinh đã bắn hạ một con báo gấm hung dữ trước sự thán phục của trai
tráng trong vùng.
(5) Hằng ngày, chứng kiến cảnh nhân dân bị giặc Ngô đánh đập, cướp bóc. Triệu Thị Trinh vô
cùng uất hận, nung nấu ý chí trả thù nhà, đền nợ nước, quét sạch chúng ra khỏi bờ cõi.
(6) Năm 248, Triệu Thị Trinh cùng anh là Triệu Quốc Đạt lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống
quân xâm lược.
(7) Cuộc khởi nghĩa tuy không thành công nhưng tấm gương anh dũng của Triệu Thị Trinh
sáng mãi với non sông đất nước.

* Bài tập 3:
Lời giải
Ví dụ:
(1) Nhà tuy rất nghèo, nhưng Mạc Đĩnh Chi rất hiếu học.
(2) Thuở nhỏ, từng hôm, đi mót củi, cậu bé lại tranh thủ ghé vào lớp học ở thầy đồ gần nhà
để học lỏm.
(3) Thấy cậu nhà nghèo ham học, thầy đồ gọi vào học cùng chúng bạn.
(4) Nhờ sáng dạ lại cần cù, cậu học trò họ Mạc nhanh chóng trở thành học trò giỏi nhất lớp
của thầy đồ.
Minh Nguyệt
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