
Mã đề số 1 

 

Phần I (5,0 điểm): Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi: 

 

Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời 

Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy 

Võng mắc chông chênh đường xe chạy 

Lại đi, lại đi trời xanh thêm. 

Không có kính, rồi xe không có đèn 

Không có mui xe, thùng xe có xước, 

Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước 

Chỉ cần trong xe có một trái tim. 

(Trích Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục, 2014). 

1. Đoạn thơ trên nằm trong tác phẩm nào? Giới thiệu ngắn gọn về tác giả và hoàn cảnh 

sáng tác của tác phẩm ấy. 

2. Tìm một hình ảnh ẩn dụ trong đoạn thơ trên và nêu tác dụng của hình ảnh ẩn dụ đó. 

3. Tại sao nói hình ảnh những chiếc xe không kính là một sáng tạo độc đáo của Phạm 

Tiến Duật? 

4. Từ việc cảm nhận phẩm chất của những người lính trong bài thơ trên và những hiểu 

biết xã hội của bản thân, em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng nửa trang giấy thi) về lòng 

dũng cảm. 

Phần II (5,0 điểm) 

Dưới đây là đoạn trích trong truyện ngắn Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng): 

Đến lúc chia tay, mang ba lô lên vai, sau khi bắt tay hết mọi người, anh Sáu mới đưa 

mắt nhìn con, thấy nó đứng trong góc nhà. 

Chắc anh cũng muốn ôm con, hôn con, nhưng hình như cũng lại sợ nó giẫy lên lại bỏ 

chạy, nên anh chỉ đứng nhìn nó. Anh nhìn với đôi mắt trìu mến lẫn buồn rầu. Tôi thấy 

đôi mắt mênh mông của con bé bỗng xôn xao. 
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- Thôi! Ba đi nghe con! – Anh Sáu khe khẽ nói. 

Chúng tôi, mọi người – kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó thôi. Nhưng thật lạ 

lùng, đến lúc ấy, tình cha con như bỗng nổi dậy trong người nó, trong lúc không ai ngờ 

đến thì nó bỗng kêu thét lên: 

- Ba...a...a...ba! 

Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót 

xa. Đó là tiếng “ba” mà nó cố đè nén trong bao nhiêu năm nay, tiếng “ba” như vỡ tung 

ra từ đáy lòng nó, nó vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như một con sóc, nó chạy thót lên 

và dang tay ôm chặt lấy cổ ba nó. 

(Trích Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục, 2014). 

1. Trong truyện ngắn Chiếc lược ngà, những tình huống nào đã bộc lộ sâu sắc và cảm 

động tình cha con của ông Sáu và bé Thu? 

2. Chỉ ra 2 lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích trên và chuyển chúng thành những lời dẫn 

gián tiếp. 

3. Viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo cách lập luận diễn dịch làm rõ tình cảm cha 

con sâu nặng, cảm động của ông Sáu và bé Thu trong cảnh chia tay, trong đó có sử dụng 

kiểu câu phủ định mang ý nghĩa khẳng định và phép lặp để liên kết (gạch dưới câu phủ 

định mang ý nghĩa khẳng định và các từ ngữ được sử dụng trong phép lặp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1: 

Phần I 

Câu 1.  

- Bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” (0,25đ) 

- Tác giả: Phạm Tiến Duật sinh năm 1941, năm 1964 gia nhập quân đội, hoạt động trên 

tuyến đường Trường Sơn và trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ 

các nhà thơ trẻ thời chống Mĩ cứu nước. Thơ ông có giọng điệu sôi nổi, trẻ trung, tập 

trung thể hiện hình ảnh thế hệ trẻ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. (0,5đ) 

- Sáng tác năm 1969 lúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ đang diễn ra vô cùng ác 

liệt (0,25đ) 

Câu 2. 

- Hình ảnh ẩn dụ: trời xanh hoặc trái tim (0,25đ) 

- Nêu được tác dụng của hình ảnh ẩn dụ: làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho điều tác 

giả muốn thể hiện (0,75đ) 

Câu 3 Hình ảnh những chiếc xe không kính rất độc đáo vì: 

- Đó là những chiếc xe có thực trên tuyến đường Trường Sơn trong thời kì chống Mĩ và 

đã đi vào thơ Phạm Tiến Duật cũng rất thực, không một chút thi vị hóa. (0,5đ) 

- Hình ảnh ấy vừa nói lên cái khốc liệt của chiến tranh vừa làm nổi bật chân dung tinh 

thần của người lính; thể hiện phong cách thơ của Phạm Tiến Duật: nhạy cảm với nét 

ngang tàng, tinh nghịch, yêu thích cái lạ (0,5đ) 

Câu 4 Học sinh phải đảm bảo những yêu cầu về: (2,0đ) 

- Nội dung: Từ việc cảm nhận lòng dũng cảm của những người lính lái xe trong bài thơ, 

bày tỏ được những suy nghĩ về lòng dũng cảm: Thế nào là dũng cảm? Những biểu hiện 

của lòng dũng cảm trong cuộc sống? Vì sao có thể khẳng định đây là phẩm chất cao quý 

của con người? Em sẽ rèn luyện như thế nào để trở thành người dũng cảm? 

- Hình thức: văn nghị luận, có thể kết hợp với các phương thức biểu đạt khác, diễn đạt 

sinh động, độ dài theo quy định… 

* Lưu ý: Khuyến khích học sinh có suy nghĩ riêng, tuy nhiên phải lý giải hợp lí, thuyết 

phục. 

Phần II 

Câu 1 

- Hai cha con gặp nhau sau tám năm xa cách nhưng bé Thu không nhận ra cha, đến lúc 



bé nhận ra cha và biểu lộ tình cảm thắm thiết thì ông Sáu lại phải ra đi. (0,25đ) 

- Ở khu căn cứ, ông Sáu dồn tất cả tình yêu thương và mong nhớ con vào việc làm chiếc 

lược ngà để tặng con nhưng chưa kịp trao thì ông đã hi sinh. (0,25đ) 

Câu 2 

- Học sinh chỉ đúng 2 lời dẫn trực tiếp (0,5đ) 

- Chuyển thành lời dẫn gián tiếp đạt yêu cầu (0,5đ) 

Câu 3 

* Đoạn văn diễn dịch 

- Phần mở đoạn đạt yêu cầu (0,25đ) 

- Phần thân đoạn gồm khoảng 12 câu với đầy đủ dẫn chứng và lí lẽ để làm rõ: tình cảm 

cha con sâu nặng, đầy cảm động của ông Sáu và bé Thu trong cảnh chia tay 

+ Tình huống éo le: ông Sáu phải vào chiến trường sau ba ngày phép, lúc này bé Thu 

mới nhận ra ba (0,25đ) 

+ Tình yêu thương mãnh liệt bé Thu dành cho ba thể hiện ở các chi tiết như tiếng gọi ba, 

cử chỉ, hành động dành cho ba… (1,0đ) 

+ Tình yêu thương con sâu sắc ở ông Sáu biểu lộ qua những chi tiết diễn tả tâm trạng, 

cử chỉ, đặc biệt là ánh nhìn của ông dành cho con… Từ những cảm nhận trên, cần khẳng 

định thành công của tác giả trong việc tạo tình huống, miêu tả tâm lí nhân vật nhằm làm 

nổi bật tình cha con sâu nặng và cao đẹp trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh. (1,0đ) 

* Có sử dụng phép lặp (gạch dưới) (0,25đ) 

* Có câu phủ định mang ý nghĩa khẳng định (gạch dưới) 

Lưu ý: Nếu đoạn văn quá dài hoặc quá ngắn trừ 0.5 điểm 
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Mã đề số 2: 

Câu 1 (8,0 điểm)  

Trong bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới, tác giả Vũ Khoan khẳng định “…có lẽ 

sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất”.  

(Ngữ văn 9 T2, NXB GD 2016, tr 27).  

Viết bài văn (có độ dài khoảng 2 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên.    

Câu 2 (12,0 điểm)  

Có ý kiến cho rằng: “Mỗi tác phẩm văn học chân chính phải là một khám phá mới mẻ 

về nội dung.” 

Giải thích ngắn gọn ý kiến trên và phân tích hai tác phẩm Đồng chí của Chính Hữu và 

Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật để làm sáng tỏ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2: 

Câu 1 (8,0 điểm)  

Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách, tuy nhiên cần đảm bảo được các yêu cầu 

chính sau:  

1. Giải thích câu nói:   

- Thế kỷ mới: là nhóm từ chỉ thế kỷ XXI, thế kỷ của khoa học công nghệ, của sự hội 

nhập toàn cầu…    

- Nội dung câu nói: khẳng định vai trò quyết định của con người đối với sự phát triển 

của xã hội. 

2. Bàn luận: Thế kỷ mới sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất vì:  

+ Từ xưa đến nay, con người luôn là động lực phát triển của lịch sử.  

+ Trong thế kỉ mới với những bối cảnh: đất nước ta đi vào công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa; hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới; đặc biệt là nền kinh tế trí thức 

được dự báo là khuynh hướng chủ đạo…thì vai trò của con người lại càng quan trọng.   

+ Nếu yếu tố con người không được coi trọng, chúng ta không thể nắm bắt được những 

cơ hội mới, làm chủ được những tiến bộ khoa học kĩ thuật của thế gới, không có khả 

năng sáng tạo và thích ứng cao…thì chúng ta sẽ tụt hậu.    

3. Nêu suy nghĩ và phương hướng cho bản thân:   

- Sự chuẩn bị con người phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể như: coi trọng 

giáo dục đào tạo, chính sách sử dụng nhân tài…  

- Trong mái nhà chung thế giới, mỗi người Việt Nam (trong đó có học sinh, thế hệ tương 

lai của đất nước) phải có ý thức phấn đấu học tập để chiếm lĩnh những dỉnh cao của tri 

thức và khoa học công nghệ, đó chính là một trong những hành trang quan trọng, để 

đóng góp được nhiều cho đất nước trong thế kỷ mới   

(Lưu ý: học sinh phải lấy dẫn chứng trong thực tế đời sống để chứng minh).   

Câu 2 (12,0 điểm) Có thể triển khai bài viết theo những cách khác nhau song phải đáp 

ứng được những ý chính sau đây:  

1. Giải thích ngắn gọn.   

Ý kiến bàn về hai khía cạnh: 

- Yêu cầu đối với tác phẩm chân chính (phải có những phám phá, phát hiện mới mẻ về 

cuộc sống)  

- Khả năng sáng tạo - điều không thể thiếu của người nghệ sĩ trong quá trình sáng tác.     



2. Phân tích hai bà thơ để làm sáng tỏ.  

a. Vẻ đẹp riêng của mỗi hình tượng người lính   

- Bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu thể hiện hình ảnh người lính xuất thân từ nông dân 

vào thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp với vẻ đẹp gần gũi, giản dị, mộc mạc. Nét 

nổi bật là tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng, cao đẹp và cảm động giữa những năm 

tháng thiếu thốn, gian khổ. Chính tình đồng chí là một sức mạnh tinh thần giúp họ vượt 

qua những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ…   

- Bài thơ “Tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật lại thể hiện người lính lái xe 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ với vẻ đẹp trẻ trung, sôi nổi, lãng mạn và ngang tàng. 

Đây là thế hệ những người lính có học vấn, có bản lĩnh chiến đấu, có tâm hồm nhạy cảm, 

có tính cách riêng mang chất “lính”đáng yêu. Họ tất cả vì miền Nam ruột thịt với trái 

tim yêu nước cháy bỏng…  

b. Lí giải sự khác nhau  

- Sự khác nhau trước hết bởi mỗi hình tượng người lính được khắc họa trong những 

hoàn cảnh khác nhau: “Đồng chí” sáng tác vào đầu năm 1948, những năm đầu của thời 

kì kháng chiến chống Pháp gian khổ, khi tác giả Chính Hữu chiến đấu trong chiến dịch 

Việt Bắc; còn Bài thơ về tiểu đội xe không kính sáng tác năm 1969, trong cuộc kháng 

chiến chống Mĩ khốc liệt, khi tác giả Phạm Tiến Duật tham gia họat động ở tuyến đường 

Trường Sơn...   

- Sự khác nhau còn do tâm hồn và khả năng sáng tạo riêng của mỗi nhà thơ.  

c. Đánh giá chung 

- Viết về những người lính, các nhà thơ nói về chính mình và những người đồng đội của 

mình. Vì thế, hình tượng người chân thật và sinh động.   

- Khẳng định: chỉ có sáng tạo thì người nghệ sĩ mới đem lại sức sống cho tác phẩm và 

những điều mới mẻ cho văn chương (Thí sinh cần phân tích những dẫn chứng cụ thể từ 

hai bài thơ và có những lập luận, đánh giá để làm sáng tỏ những vấn đề trên). 

 


