
ĐỀ 1: 

  Cho đoạn trích: 

   “Con bé thấy lạ quá, nó chớp mắt nhìn tôi như muốn hỏi đó là ai mặt nó bỗng tái 

đi, rồi vụt chạy và kêu thét lên: “Má! Má!”. Còn anh, anh đứng sững lại đó, nhìn 

theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại trông thật đáng thương và hai tay 

buông xuống như bị gãy.” 

Câu 1: Đoạn trích trên rút từ tác phẩm nào, của ai? Kể tên hai nhân vật được người 

kể chuyện nhắc tới trong đoạn trích. 

Câu 2: Xác định thành phần khởi ngữ trong câu: “Còn anh, anh đứng sững lại đó, 

nhìn theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại trông thật đáng thương và hai tay 

buông xuống như bị gãy.” 

Câu 3: Lẽ ra, cuộc gặp mặt sau tám năm xa cách sẽ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc 

nhưng trong câu chuyện, cuộc gặp ấy lại khiến nhân vật “anh” “đau đớn”. Vì sa 

o vậy? 

Câu 4: Hãy viết một đoạn văn nghị luận khoảng 12 câu theo phép lập luận quy nạp 

làm rõ tình cảm sâu nặng của người cha đối với con trong tác phẩm trên, trong đoạn 

văn có sử dụng câu bị động và phép thế (gạch dưới câu bị động và những từ ngữ 

dùng làm phép thế). 

 

 

ĐỀ 2: 

     Cho đoạn thơ sau: 

                          “Mặt trời xuống biển như hòn lửa 

Sóng đã cài then đêm sập cửa 

Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi 

Câu hát căng buồm cùng gió khơi” 

Câu 1: Những câu thơ trên trong bài thơ nào? Bài thơ đó được ra đời trong hoàn 

cảnh nào? 

Câu 2: Từ “lại” trong câu “Đoàn thuyền.. lại ra khơi” có ý nghĩa gì? 

Câu 3: Chỉ ra những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn thơ trên. 

Câu 4: Có ý kiến cho rằng: bài thơ Đoàn thuyền đánh cá là “một khúc ca”.Em hiểu 

nội dung khúc ca ấy như thế nào? 

Câu 5: Viết đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu trình bày cảm nhân của em về đoạn 

thơ trên. 



ĐỀ 3: 

      Đọc đoạn trích sau: 

   “Người con trai mừng quýnh cầm cuốn sách còn đang cười cười nhìn khắp khách 

đi xe bây giờ đã xuống đất tất cả. Kẻ đang vươn vai, người ngồi bệt Chọa và cô gái: 

     -Đây, tôi giới thiệu với anh một họa sĩ thành nhé. Và cô đây là kĩ sư nông nghiệp. 

Anh đưa khách về nhà đi. Tuổi già cần nước chè: Ở Lào Cai đi sớm quá...” 

                                                    (Trích Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục ) 

Câu 1: Nêu tình huống cơ bản của truyện. Việc xây dựng tình huống truyện như vậy 

có ý nghĩa như thế nào trong việc thể hiện nhân vật? 

Câu 2: Chỉ ra một câu có sử dụng hàm ý trong đoạn trích. 

Câu 3: Viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo cách lập luận Tổng hợp-Phân tích- 

Tổng hợp có sử dụng phép thế để liên kết và một câu bị động làm rõ những nét đẹp 

thể hiện thông qua các việc làm cụ thể của người thanh niên trong tác phẩm trên( 

gạch dưới từ ngữ dùng làm phép thế và câu bị động) 

Câu 4: Thái độ “mừng quýnh” khi cầm cuốn sách của người con trai gợi cho em nhớ 

tới văn bản nào đã học trong Chương trình Ngữ văn 9 cũng đề cập tới ý nghĩa, tầm 

quan trọng của sách? Ghi rõ tên tác giả. 


