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Đề chính thức 

Câu 1: (2 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và trả lời những câu hỏi ở dưới: 

Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng 

bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của buổi tựu trường. 

Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa 

tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. 

 Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi 

không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến 

trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió 

lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã 

quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay 

đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học. 

(Trích Tôi đi học, Thanh Tịnh, Ngữ văn 8, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, Tr.5) 

a. Trong câu văn mở đầu, tâm trạng của nhân vật "tôi" được thể hiện qua từ ngữ nào?  

b. Xác định thành phần biệt lập có trong câu: "Buổi mai hôm ấy, mọt buổi mai đầy sương thi 

và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm năm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp." 

c. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ có trong đoạn trích. 

Câu 2: (3 điểm) 

“Lời khen giống như mặt trời: bạn càng cho đi, mọi sự chung quanh bạn càng tỏa sáng.” 

(Đời ngắn đừng ngủ dài - Robin Sharma) 

Từ cách hiểu của em về ý kiến trên, hãy viết một bài văn về vai trò của lời khen trong cuộc 

sống. 

Câu 3: (5 điểm) 

Cảm nhận của em về đoạn thơ sau trong Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải:  

Mùa xuân người cầm súng 

Lộc giắt đầy quanh lưng 

Mùa xuân người ra đồng 

Lộc trải dài nương mạ 
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Tất cả như hối hả 

Tất cả như xôn xao… 

Đất nước bốn ngàn năm 

Vất vả và gian lao 

Đất nước như vì sao 

Cứ đi lên phía trước. 

Ta làm con chim hót 

Ta làm một cành hoa 

Ta nhập vào hòa ca 

Một nốt trầm xao xuyến. 

(Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016) 

-----HẾT---- 
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