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Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long ca vẻ đẹp của người lao động và ý nghĩa của những công 

việc thầm lặng nhưng quan trọng vô cùng. Để giúp bạn hiểu rõ ràng và sâu sắc hơn về các dạng 

đề đọc hiểu liên quan đến tác phẩm, cùng Đọc Tài Liệu tham khảo soạn bài Lặng lẽ Sa Pa cùng 

một số đề đọc hiểu dưới đây và xem gợi ý đáp án của từng đề bạn nhé: 

Đề đọc hiểu Lặng lẽ Sa Pa 

Đề số 1 

Cho đoạn văn: “Nắng bây giờ cũng bắt đầu len tới, đốt cháy rừng cây. Những cây thông chỉ cao 

quá đầu, rung tít trong nắng những ngón tay bằng bạc dưới cái nhìn bao che của những cây tử 

kinh thỉnh thoảng nhô cái đầu màu hoa cà lên trên màu xanh của rừng. Mây bị nắng xua, cuộn 

tròn lại từng cục, lăn trên các vòm lá ướt sương, rơi trên đường cái, luồn cả vào gầm xe.” 

Câu 1: Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Nêu tên tác giả của văn bản đó. 

Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên? 

Câu 3: Đoạn văn trên được kể theo ngôi thứ mấy? 

Câu 4: Trong đoạn văn trên, cảnh vật thiên nhiên chủ yếu được miêu tả bằng biện pháp tu từ 

nào? Tác dụng của các biện pháp tu từ đó? 

Câu 5: Nhận xét về vai trò của thiên nhiên trong việc thể hiện chủ đề của tác phẩm? 

Đáp án đề đọc hiểu Lặng lẽ SaPa số 1 

Câu 1: Đoạn văn trên trích từ văn bản "Lặng lẽ Sa Pa" của Nguyễn Thành Duy 

Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là: miêu tả, biểu cảm. 

Câu 3: Đoạn văn trên được kể theo ngôi thứ 3. 

Câu 4: Trong đoạn văn trên, cảnh vật thiên nhiên chủ yếu được miêu tả bằng biện pháp tu từ là: 

 Nhân hoá : những cây thông - rung tít trong nắng những ngón tay bằng bạc , những cây tử 

kinh - nhô cái đầu màu hoa cà, nhìn bao che; nắng - xua mây. 

 Ẩn dụ : nắng lan tới, đốt cháy rừng cây, cây tử kinh như thỉnh thoảng nhô cái đầu màu 

tím hoa cà lên trên màu xanh của rừng. 

 Liệt kê: -> sự vật hiện lên sinh động , đầy sự sống và đồng thời thu hút, lôi cuốn người 

đọc. 

- Tác dụng: 

https://doctailieu.com/soan-bai-lang-le-sa-pa
https://doctailieu.com/lang-le-sa-pa-c4687
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 Làm nổi bật vẻ đẹp thiên nhiên Sa pa lặng lẽ, thơ mộng và tràn đầy sức sống.  

 Tạo nên một đoạn văn đậm chất họa và chất thơ, góp phần làm nổi bật chủ đề của câu 

chuyện.  

Câu 5: Thiên nhiên có vai trò quan trọng trong việc thể hiện chủ đề của tác phẩm đồng thời thiên 

nhiên thơ mộng gợi vẻ đẹp lãng mạn, trữ tình đầy chất thơ của Sa Pa. Sa Pa mà chỉ nghe tên, 

người ta đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi lại  có những con người đang ngày đêm làm việc âm thầm 

cống hiến cho đất nước". 

Tham khảo thêm: Phân tích truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa 

Đề số 2 

Cho đoạn văn sau: 

"... Họa sĩ nhấp chén trà nóng ba ngày nay ông mới lại gặp, không giấu vẻ thích thú, tự rót lấy 

một chén nữa, nói luôn: - Ta thỏa thuận thế này. Chuyện dưới xuôi, mười ngày nữa trở lại đây, 

tôi sẽ kể anh nghe. Tôi sẽ trở lại, danh dự đấy. Tôi cũng muốn biết cái yên lặng lúc một giờ sáng 

chon von trên cao nó thế nào. 

Bây giờ có cả ba chúng ta đây, anh hãy kể chuyện anh đi. Sao người ta bảo anh là người cô độc 

nhất thế gian? Rằng anh “thèm” người lắm? Anh thanh niên bật cười khanh khách: 

- Các từ ấy đều là của bác lái xe. Không, không đúng đâu. Một mình thì anh bạn trên trạm đỉnh 

Phan-xi păng ba nghìn một trăm bốn mươi hai mét kia mới một mình hơn cháu. Làm khí tượng, 

ở được cao thế mới là lí tưởng chứ…” 

(Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long - Ngữ văn 9,  

tập 1 - NXB Giáo Dục, 2015) 

Câu 1. Trong đoạn trích trên, ông họa sĩ có nói: "Bây giờ có cả ba chúng ta ở đây". Em hãy cho 

biết ba nhân vật ấy là những ai? Họ gặp nhau trong hoàn cảnh nào? 

Câu 2. Tìm câu văn có thành phần khởi ngữ trong đoạn trích trên và xác định thành phần khởi 

ngữ trong câu đó. 

Câu 3. Vì sao trong tác phẩm, tác giả không đặt tên riêng cho nhân vật của mình mà chỉ gọi họ 

theo giới tính, lứa tuổi, nghề nghiệp? 

Câu 4: Giải thích vì sao người ta lại bảo nhân vật “anh” trong đoạn văn trên “là người cô độc 

nhất thế gian”? 

Đáp án đề đọc hiểu Lặng lẽ Sa Pa số 2 

https://doctailieu.com/phan-tich-truyen-lang-le-sa-pa
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Câu 1: Trong đoạn trích trên, ông họa sĩ có nói: "Bây giờ có cả ba chúng ta ở đây". Ba nhân vật 

ấy là: ông họa sĩ, cô kĩ sư và anh thanh niên. 

- Hoàn cảnh gặp nhau là: Trên một chuyến xe khách Hà Nội-Lào Cai, bác lái xe đã giới thiệu với 

ông họa sĩ, cô kĩ sư về anh thanh niên là công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn và sau đó họ đã 

có cuộc gặp gỡ tình cờ mà thú vị... 

Câu 2: Câu văn có thành phần khởi ngữ trong đoạn: 

- Câu văn 1: “Một mình thì anh bạn trên trạm đỉnh Phan-xi-păng ba nghìn một trăm bốn mươi 

hai mét kia mới một mình hơn cháu.” 

- Câu văn 2: “Làm khí tượng, ở được cao thế mới là lí tưởng chứ.” 

Câu 3: Trong tác phẩm, tác giả không đặt tên riêng cho nhân vật của mình mà chỉ gọi họ theo 

giới tính, lứa tuổi, nghề nghiệp vì: 

- Đây là một dụng ý trong nghệ thuật xây dựng truyện của nhà văn 

- Việc tác giả không đặt tên riêng cho nhân vật của mình mà chỉ gọi họ theo giới tính, lứa tuổi, 

nghề nghiệp vì muốn khẳng định những con người tốt đẹp trong truyện không chỉ là một cá nhân 

đơn lẻ mà là rất nhiều người. Họ ở Sa Pa, đến Sa Pa.. 

- Qua đó tác giả muốn ca ngợi những con người lao động bình dị đang ngày đêm âm thầm, lặng 

lẽ cống hiến hết sức mình cho công cuộc xây dựng đất nước... 

- Cách gọi như thế đã góp phần làm nổi bật chủ đề của tác phẩm. 

Câu 4: Người ta lại bảo nhân vật “anh” trong đoạn văn trên “là người cô độc nhất thế gian” vì 

anh thanh niên phải làm việc một mình trên núi cao Yên Sơn 2600 mét, ít cơ hội tiếp xúc với 

người khác. 

Đề số 3 

Cho đoạn văn sau:  

Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. Rét, bác ạ. Ở đây có cả mưa tuyết đấy. Nửa 

đêm đang nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi. Chui ra khỏi chăn, 

ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào vẫn thấy là không đủ sáng. Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng 

im ở bên ngoài như chỉ chực đợi mình ra là ào ào xô tới. Cái lặng im lúc đó mới thật dễ sợ: nó 

như bị gió chặt ra từng khúc, mà gió thì giống như những nhát chổi lớn muốn quét đi tất cả, ném 

vứt lung tung…Những lúc im lặng lạnh cóng mà lại hừng hực như cháy. Xong việc, trở vào, 

không thể nào ngủ được. 
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(Nguyễn Thành Long – Lặng lẽ Sa Pa) 

Câu 1: Đoạn văn trên là lời nói của nhân vật nào, nói với ai? Những lời nói đó giúp em hình 

dung hoàn cảnh sống và làm việc của nhân vật ấy như thế nào? 

Câu 2: Nêu nội dung chính của đoạn trích trên . 

Câu 3: Xét theo câu ngữ pháp thì câu : “ Rét,bác ạ” thuộc kiểu câu gì? 

Câu 4: Chỉ ra câu có sử dụng phép nhân hóa trong đoạn văn trên. 

Câu 5: Chỉ ra các từ láy được sử dụng trong đoạn văn. 

Đáp án đề đọc hiểu Lặng lẽ SaPa số 3 

Câu 1: Đoạn văn là lời của anh thanh niên nói với ông họa sĩ - khi anh kể về công việc và cuộc 

sống của mình. 

- Lời tâm sự của anh thanh niên giúp người đọc hình dung những khó khăn, gian khổ cả về vật 

chất lẫn tinh thần… Anh phải làm việc trong hoàn cảnh khắc nghiệt ( phải thức dậy lúc nửa đêm, 

gió rét, bão tuyết…); phải đối mặt với cuộc sống cô đơn, một mình giữa cái im lặng đáng sợ của 

đất trời, núi rừng Sa Pa). 

Câu 2: Nội dung chính của đoạn trích trên là: Công việc khó khăn và tinh thần trách nhiệm của 

anh thanh niên. 

Câu 3: Xét theo câu ngữ pháp thì câu : “ Rét,bác ạ” thuộc kiểu câu rút gọn. 

Câu 4: Câu có sử dụng phép nhân hóa trong đoạn văn trên là:  

- “ Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chỉ chực đợi mình ra là ào ào xô tới”. 

-  “Cái lặng im lúc đó mới thật dễ sợ: Nó như bị gió chặt ra từng khúc, mà gió thì giống như 

những nhát chổi lớn muốn quét đi tất cả ném vứt lung tung”. 

Câu 5: Các từ láy được sử dụng trong đoạn văn: lung tung, hừng hực, ào ào. 

Đề số 4 

Đọc hiểu 

" Anh hạ giọng, nửa tâm sự, nửa đọc lại một điều rõ ràng đã ngẫm nghĩ nhiều : 
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- Hồi chưa vào nghề , những đêm bầu trời đen kịt , nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa, cháu cũng 

nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình . Bây giờ làm nghề này cháu cũng không nghĩ như vậy 

nữa. Vả, khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi Việc của 

cháu gắn liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, 

chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất. Còn người thì ai mà chả "thèm" hở bác? Mình sinh ra là 

gì, mình đẻ ở đâu, đâu mình vì ai mà làm việc? Đấy cháu tự nói với nhau thế đấy." 

(Trích Lặng lẽ Sa Pa  - Nguyễn Thành Long) 

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt của đoạn văn. 

Câu 2: Xác định thành phần biệt lập trong đoạn văn. 

Câu 3: Tìm 1 từ tượng thanh, 1 câu có thành phần khởi ngữ trong đoạn trích trên 

Câu 4: Lời tâm sự trên là của ai, nói với ai, nói về điều gì? Lời tâm sự trên cho em hiểu gì về 

thái độ của người nói đối với nghề nghiệp mà anh đã chọn. 

Đáp án đề đọc hiểu Lặng lẽ Sa Pa số 4 

Câu 1: Phương thức biểu đạt của đoạn văn là: biểu cảm. 

Câu 2: Thành phần biệt lập trong đoạn văn là cảm thán: Huống chi. 

Câu 3: Từ tượng thanh: toe toe 

- Một câu có thành phần khởi ngữ trong đoạn trích trên là: Đấy, bác cũng chẳng “thèm” người là 

gì? 

Câu 4: Lời tâm sự trên là của anh thanh niên, nói với ông họa sĩ, về suy nghĩ của anh về công 

việc, về nỗi "thèm người". 

- Lời tâm sự trên cho thấy thái độ của anh rất nghiêm túc với công việc. 

------------ 

Trên đây là một số đề đọc hiểu Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long mà Đọc tài liệu đã sưu 

tầm được, mong rằng sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập tại nhà! 

 


