
PHẦN I: (6.0 điểm) 

Bài thơ "Ánh trăng" của nhà thơ Nguyễn Duy có viết: 

..."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." 

(Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục 2014, trang 156) 

1. Ghi lại các từ láy được sử dụng trong đoạn thơ trên. Hãy cho biết, từ “rưng rưng” cho thấy 

cảm xúc gì của nhân vật? (1.0 điểm) 

2. Nêu hiệu quả nghệ thuật của phép điệp cấu trúc  được sử dụng trong 2 dòng thơ dưới đây 

(0.5 điểm): 

“như là đồng là bể 

như là sông là rừng.” 

3. Hành động “giật mình” của nhân vật trữ tình trong  dòng thơ cuối có thể hiểu như thế 

nào? Nhân vật trữ tình đã “giật mình” vì điều gì? (1.0 điểm) 

4. Viết một đoạn văn theo cách lập luận Tổng hợp – phân tích – tổng hợp (khoảng 10 đến 12 

câu) trình bày cảm nhận của em về đoạn trích trên trong đó có sử dụng câu bị động và phép thế 

để liên kết câu. (3.0 điểm) 

(Chú ý: Xác định câu bị động và phép thế liên kết câu đã sử dụng trong đoạn văn vừa viết bằng ghi chú rõ 

ràng) 

5. Kể tên một văn bản và tên tác giả đã học trong chương trình ngữ văn Trung học cơ sở 

cũng có nhan đề hình ảnh trăng (0.5 điểm) 

PHẦN II: (4.0 điểm) 

Đọc kỹ đoạn văn sau đây và trả lời các câu hỏi: 

“Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán đến nay, chúng 

đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng 

muốn đuổi chúng đi” 

1. Lời nhận định trên là của ai nói với những ai và trong hoàn cảnh nào? Trích trong tác 

phẩm nào của tác giả nảo? Ý nghĩa nhan đề của tác phẩm đó? (1.5 điểm) 

2. Từ nào mang yếu tố tình thái trong câu: “Người phương Bắc không phải nòi giống nước 

ta, bụng dạ ắt khác”? (0.5 điểm) 

3. Từ nội dung tác phẩm và hiểu biết xã hội, em hãy viết đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy 

thi) trình bày suy nghĩ của em về truyền thống yêu nước và chống ngoại xâm của dân tộc Việt 

Nam. (2.0 điểm) 

-------- HẾT ---------- 
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Phần I 7 điểm 

1. Các từ láy: Rưng rưng, vành vạnh, phăng phắc 

 

Rưng rưng: miêu tả trạng thái nghẹn ngào, xúc động của nhà thơ khi 

gặp lại vầng trăng. 

0.5 đ 

 

0.5 đ 

2 Tác dụng: tạo nhịp dồn dập như những lớp sóng hoài niệm, nhấn 

mạnh cảm xúc nghẹn ngào của tác giả khi nhớ về quá khứ gian lao mà 

tình nghĩa. 

 

 

0.5 điểm 

3 Hành động “giật mình” của nhân vật trữ tình còn được hiểu là sự thức 

tỉnh trong lương tâm/ sự hối hận.  

 

Nhân vật trữ tình “giật mình” về sự vô tình, bạc bẽo, sự nông nổi trong 

cách sống của mình khi lãng quên vầng trăng, lãng quên quá khứ ân 

tình, thủy chung. 

0.5 đ 

 

 

0.5 đ 

4 Yêu cầu về hình thức: Đoạn văn Tổng – Phân - Hợp có mở đoạn, thân 

đoạn, kết đoạn đúng yêu cầu, dung lượng 10 – 12 câu, có câu bị động, 

phép liên kết (Nếu bài viết không ghi rõ số câu thì trừ 0.25 điểm, 

không xác định câu bị động và phép liên kết thì trừ 0.25 điểm) 

 

Yêu cầu về nội dung: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác 

nhau nhưng cần đảm bảo căn cứ vào ngữ liệu (hai khổ thơ) để phân 

tích hiệu quả của các dấu hiệu nghệ thuật (thơ năm chữ, từ nhiều 

nghĩa, điệp ngữ, các biện pháp tu từ…) có dẫn chứng, lí lẽ làm nổi bật 

nỗi niềm xúc động, suy ngẫm sâu sắc của nhà thơ khi đối diện với 

vầng trăng cũng là đối diện với quá khứ nghĩa tình.  

+ Đối diện với vầng trăng, nhà thơ đối diện với quá khứ nghĩa tình. 

Cảm xúc nghẹn ngào, rưng rưng khi những kỉ niệm trong quá khứ ùa 

về 

+ Ánh trăng tượng trưng cho quá khứ tình nghĩa vẫn tròn đầy, vẹn 

nguyên, lặng lẽ với ánh nhìn phăng phắc khiến con người “giật mình” 

– cái “giật mình” đáng trân trọng vì đó là sự thức tỉnh của lương tâm 

con người… 

 

1.0 đ 

 

 

 

 

 

2.0 đ 

5 Bài thơ Ngắm trăng của Hồ Chí Minh 0.5 đ 



 

Phần II 4 điểm 

1 Đây là lời dụ của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ nói với quân lính khi 

duyệt binh ở Nghệ An. 

 

Trích trong tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí” của nhóm tác giả Ngô 

gia văn phái (Một nhóm tác giả thuộc dòng họ Ngô Thì) 

Hoàng Lê nhất thống chí: Ghi chép về sự thống nhất của vương triều 

nhà Lê 

0.5 đ 

 

 

0.5 

 

0.5 

2 Từ “ắt” 0.5 đ 

3 Yêu cầu về hình thức: Đúng dung lượng, không mắc lỗi diễn đạt, lỗi 

chính tả.  

Yêu cầu về nội dung: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác 

nhau tuy nhiên cần đảm bảo được một số ý cơ bản: 

- Truyền thống yêu nước và chống ngoại xâm là một truyền thống quý 

báu của nhân dân ta được thể hiện hùng hồn qua lịch sử dựng nước và 

giữ nước (Nếu không có dẫn chứng thì trừ 0.25đ ) 

- Biểu hiện tinh thần yêu nước được thể hiện trong cả thời chiến và thời 

bình, ở tinh thần sẵn sàng chiến đấu cho tổ quốc và góp phần xây dựng 

đất nước. Tinh thần yêu nước chống ngoại xâm được thể hiện một cách 

mãnh liệt khi Tổ quốc bị xâm lăng (Nếu không có dẫn chứng trừ 0.25đ) 

- Tinh thần yêu nước, bảo vệ chủ quyền độc lập dân tộc cần được phát 

huy, đặc biệt là phải giáo dục tư tưởng yêu nước cho thế hệ trẻ. 

 

0.5đ 

 

 

 

 

 

0.5 đ 

 

 

 

 

0.5 đ 

 

 

0.5 đ 

 

 


