
ĐỀ 1 

   Trong bài thơ Đồng chí, Chính Hữu đã viết rất xúc động về người chiến sĩ 

thời kháng chiến chống Pháp: 

Ruộng nương anh gửi bạn thân cày 

Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay 

Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính. 

Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh 

Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi. 

Áo anh rách vai 

                       Quần tôi có vài mảnh vá 

Miệng cưới buốt giá  

Chân không giày 

Thương nhau tay nắm lấy bàn tay 

Câu 1: Từ “Đồng chí” nghĩa là gì? Theo em, vì sao tác giả lại đặt tên bài thơ 

của mình là “Đồng chí”? 

Câu 2: Trong câu thơ “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính”, nhà thơ đã sử 

dụng phép tu từ gì? Nêu rõ hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ ấy. 

Câu 3: Dựa vào đoạn thơ trên, hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 câu) 

theo cách lập luận Tổng hợp- Phân tích- Tổng hợp trong đó có sử dụng phép thế 

và một câu phủ định để làm rõ sự đồng cảm , sẻ chia giứa những người đồng đội 

(Gạch dưới câu phủ định và những từ ngữ làm phép thế). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐỀ 2 

           Cho câu thơ sau: 

                               “Không có kính, ừ thì có bụi” 

Câu 1: Chép chính xác 7 câu thơ tiếp theo và cho biết đoạn thơ em vừa chép 

nằm trong tác phẩm nào? Ai là tác giả? Tác phẩm được sáng tác trong hoàn 

cảnh nào? 

Câu 2: Nét đặc sắc trong đoạn thơ em vừa chép là giọng điệu, ngôn ngữ và cấu 

trúc ngữ pháp. Hãy chỉ ra những câu thơ làm nên nét đặc sắc đó và cho biết tác 

dụng trong việc thể hiện nội dung của đoạn thơ. 

Câu 3: Phân tích đoạn thơ trên, một bạn đã viết câu văn sau: 

             “Vậy là, với những câu thơ ngang tàng, khỏe khoắn, nhà thơ đã cho ta 

thấy thái độ ung dung hiên ngang, tâm hồn lạc quan trẻ trung của những người 

lính lái xe Trường Sơn nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung trong cuộc 

kháng chiến chống Mĩ oai hùng của dân tộc.” 

        Coi câu văn trên là câu cuối trong đoạn văn quy nạp em hãy viết khoảng 

10-12 câu để hoàn chỉnh đoạn văn. Trong đoạn văn có sử dụng 1 câu bị động. 

(Gạch chân và chú thích rõ câu bị động) 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐỀ 3 

             Trong bài “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận có câu thơ sau: 

                            “Thuyền ta lái gió với buồm trăng” 

Câu 1: Chép chính xác ba câu thơ tiếp theo? Dựa vào trình tự ra khơi của đoàn 

thuyền đánh cá thì đoạn trích em vừa chép mang nội dung gì? (Diễn đạt ngắn 

gọn bằng một câu văn) 

Câu 2: Chỉ ra các biện pháp nghệ thuật mà tác giả sử dụng trong câu thơ 

“Thuyền ta lái gió với buồm trăng”? Các biện pháp nghệ thuật đó đã góp phần 

khắc họa vẻ đẹp nào của những người ngư dân? 

Câu 3: Nêu mạch cảm xúc của bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” 

Câu 4: Phân tích nét đặc sắc của hình ảnh “buồm trăng”. Em hiểu cách nói 

“thuyền ta” nghĩa là gì? Theo em, có thể thay thế “thuyền ta” bằng “đoàn 

thuyền” được không? Vì sao? 

Câu 5: Câu thơ “ Lướt giữa mây cao với biển bằng”, tác giả đã vi phạm phương 

châm hội thoại nào? Điều đó có phải chủ ý của nhà văn không, vì sao? 

Câu 6: Trong chương trình Ngữ văn THCS, em cũng đã học một bài thơ rất hay 

có hình ảnh con thuyền, cánh buồm. Đó là bài thơ nào? Của ai? 

Câu 7: Cách viết “Lái gió với buồm trăng” đã gợi cho em điều gì? 

Câu 8: Viết đoạn văn nêu cảm nhận về khổ thơ trên. 

Câu 9: Bằng sự hiểu biết của bản thân, em hãy viết đoạn văn khoảng 12 câu 

theo kiểu lập luận diễn dịch, trình bày cảm nhận về vẻ đẹp của người dân chài 

khi đánh cá trên biển đêm, trong đó có sử dụng một câu phủ định và một phép 

lặp để liên kết. 

Câu 10: Từ đoạn thơ vừa chép, với những hiểu biết xã hội của mình, em hãy 

trình bày suy nghĩ (khoảng nửa trang giấy thi) về hình ảnh những người ngư dân 

vẫn đang ngày đêm vươn khơi bám biển trong thời điểm hiện nay. 

 

 

 

 

 



  ĐỀ 4 

              Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi 

                        “Ngửa mặt lên nhìn mặt 

 có cái gì rưng rưng  

như là đồng là bể 

như là sông là rừng. 

 

“Trăng cứ tròn vành vạnh 

kể chi người vô tình 

ánh trăng im phăng phắc 

đủ cho ta giật mình.” 

Câu 1: Bài thơ “Ánh trăng” được sáng tác trong hoàn cảnh nào? Hoàn cảnh 

sáng tác ấy có ảnh hưởng thế nào đến chủ đề của bài  thơ? 

Câu 2: Ở phần trên của bài thơ, khi nói đến sự xuất hiện của vầng trăng, tác giả 

đã viết “vầng trăng tròn”: trong đoạn thơ này, một lần nữa nhà thơ lại viết 

“Trăng cứ tròn vành vạnh”. Theo em, việc lặp lại hình ảnh này có ý nghĩa gì? 

Câu 3: Từ ý nghĩa của bài thơ Ánh trăng cùng với những kiến thức xã hội mà 

em có, hãy trình bày suy nghĩa của em về lòng biết ơn. (trong khoảng một trang 

giấy thi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ĐỀ 5 

                    Cho những câu thơ sau: 

                          “Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen 

Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn 

Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng.” 

Câu 1: Chép chính xác 8 câu thơ tiếp theo và cho biết đoạn thơ em vừa chép 

trích trong bài thơ nào? Tác giả là ai? 

Câu 2: Hình ảnh ngọn lửa trong câu thơ trên được một bạn học sinh hiểu là: 

Một hiện tượng tạo nên ánh sáng và hơi ấm do sự đốt cháy nhiên liệu, cách hiểu 

ấy có đúng không? Vì sao? 

Câu 3: Từ cảm nhận về bài thơ trên, hãy viết một bài văn khoảng 1 trang giấy 

thi trình bày suy nghĩ của em về tình cảm gia đình. 


