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PHẦN I: (6,0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 

Những chiếc xe từ trong bom rơi 

    Ðã về đây họp thành tiểu đội 

    Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới 

    Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi. 

 

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 Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Phạm Tiến Duật, Ngữ văn 9, tập 1) 

 Câu 1.    “chông chênh” trong câu thơ “  ng mắc chông chênh đường xe chạy” thuộc  oại t  g   

 i c    d ng t  đ  g i cho e  đi u g  v  ho n cảnh   ng v  chiến đ u c   ng ời   nh   i  e 

 r ờng  ơn  

 Câu 2.  rong b i thơ Đồng chí (Chính Hữu) có câu “Thương nhau tay nắm lấy bàn tay”, em hãy 

t   trong đoạn thơ trên  ột hình ảnh t ơng tự v  nêu  ên ý nghĩ  c a hình ảnh  y. 

 Câu 3. Tìm và phân tích giá trị c a bi n pháp tu t  trong câu thơ   u: 

Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước: 

Chỉ cần trong xe có một trái tim. 

 Câu 4. Viết đoạn văn tổng – phân – h p (khoảng 12 câu) làm nổi bật vẻ đẹp phẩm ch t c a 

ng ời lính lái xe trên tuyến đ ờng  r ờng  ơn trong đoạn thơ trên.  rong đoạn văn c     d ng 

một câu ghép và phép n i (gạch d ới câu ghép và t  ngữ dùng làm phép n i). 

SỞ GIÁO DỤC  À ĐÀO  ẠO HÀ NỘI 

TRUNG TÂM BDVH EDUFLY 
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PHẦN II: (4,0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 

Bây giờ là buổi trưa. Im ắng lạ. Tôi ngồi dựa vào thành đá và khe khẽ hát. Tôi mê hát. Thường cứ 

thuộc một điệu nhạc nào đó rồi bịa lời ra mà hát. Lời tôi bịa lộn xộn và ngớ ngẩn đến tôi cũng ngạc nhiên, 

đôi khi bò ra mà cười một mình. 

Tôi là con gái Hà Nội. Nói một cách khiêm tốn, tôi là một cô gái khá. Hai bím tóc dày, tương đối mềm, 

một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: "Cô có cái nhìn sao mà xa 

xăm!" 

Xa đến đâu mặc kệ, nhưng tôi thích ngắm mắt tôi trong gương. Nó dài dài, màu nâu, hay nheo lại 

như chói nắng. 

Không hiểu sao các anh pháo thủ và lái xe lại hay hỏi thăm tôi. Hỏi thăm hoặc viết những thư dài gửi 

đường dây, làm như ở cách nhau hàng nghìn cây số, mặc dù có thể chào nhau hàng ngày. Tôi không săn 

sóc, vồn vã. Khi bọn bạn gái tôi xúm nhau lại đối đáp với một anh bộ đội nói giỏi nào đấy, tôi thường đứng 

ra xa, khoanh hai tay trước ngực và nhìn đi nơi khác, môi mím chặt. Nhưng chẳng qua tôi điệu thế thôi. 

Thực tình trong suy nghĩ của tôi, những người đẹp nhất, thông minh, can đảm và cao thượng nhất là 

những người mặc quân phục, có ngôi sao trên mũ. 

(Trích Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê, Ngữ văn 9, tập 2) 

 Câu 1. Tìm và ghi lại câu văn c  bi n pháp tu t  so sánh miêu tả ngoại hình c   Ph ơng 

Định trong đoạn trích trên và nêu tác d ng c a bi n pháp ngh  thuật đ .  

 Câu 2. Chỉ r  câu đặc bi t và lời dẫn trực tiếp c  trong đoạn trích. 

 Câu 3. Nêu cảm nhận c a em v  vẻ đẹp tâm hồn nhân vật Ph ơng Định trong đoạn trích 

trên. (Trả lời bằng một đoạn văn khoảng 5 dòng) 

 Câu 4. Dù phải s ng và chiến đ u trong hoàn cảnh gian khổ, hiể  nguy nh ng c c cô th nh 

niên xung phong vẫn ngời sáng tinh thần lạc quan. Hãy viết một đoạn văn nghị luận khoảng n a 

trang gi y thi tr nh b y  uy nghĩ c a em v  tinh thần lạc quan trong cuộc s ng. 

 

 

 

 

 

 

 

-------- HẾT ---------- 

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 

Họ và tên thí sinh:  .....................................................................  S  báo danh:  .........................................  
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

 Nội dung Thang điểm 

Phần I   

Câu 1 - T  “chông chênh” là tính t . 

- T  "chông chênh" g i lên hình ảnh gập gh nh, không bằng phẳng 

c   con đ ờng  r ờng  ơn, t  đ  cho th y hoàn cảnh kh  khăn, 

gian khổ, đầy th  thách c   ng ời lính lái xe 

0,25 

0,25 

Câu 2 - “Bắt tay qua c a kính vỡ rồi” 

- Hình ảnh thơ thể hi n tinh thần đồng chí, đồng đội thân tình, gắn 

bó. 

0,25 

0,25 

Câu 3 - Bi n pháp tu t  hoán d  thể hi n qua hình ảnh “tr i ti ”. 

- Hình ảnh “tr i ti ” là hình ảnh c   ng ời   nh   i  e  r ờng  ơn 

với t    òng yêu n ớc, sự nhi t huyết c a tuổi trẻ, tinh thần dũng 

cảm, ý chí giải phóng mi n Nam. 

0,5 

 

0,5 

Câu 4 - Hình thức 

+ bảo đảm dung    ng, kết c u đoạn văn theo ph ơng pháp tổng 

h p – phân tích – tổng h p (câu ch  đ  nằm ở mở đầu và kết thúc),  

+ s  d ng câu ghép. 

+ s  d ng phép n i. 

-Nội dung: Thể hi n chân dung ng ời lính lái xe trên tuyến đ ờng  

 r ờng  ơn. 

+ Họ có tình đồng chí, đồng đội thắm thiết, gắn bó, coi nhau nh  

anh em trong một gia đ nh. 

+    t lên hoàn cảnh chiến đ u còn nhi u khó khăn, th  thách, 

ng ời lính luôn tin t ởng, lạc quan. 

+ Dù ph ơng ti n vật ch t thô  ơ, thiếu th n, nh ng ở họ vẫn sáng 

ngời t m lòng yêu n ớc, tinh thần chiến đ u quả cảm. 

 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

2,5 

Phần II   

Câu 1 -Câu văn c  bi n pháp tu t   o   nh: “H i b   t c d y, t ơng đ i 0,25 
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m m, một cái cổ c o, kiêu hãnh nh  đ i ho   o  kèn” 

- Tác d ng: g i nên vẻ đẹp trẻ trung, thanh thoát, dịu dàng c a 

Ph ơng Định. 

0,25 

Câu 2 - Câu đặc bi t: “I  ắng lạ.” 

- Lời dẫn trực tiếp: “Cô có cái nhìn sao mà xa  ă !” 

0,25 

0,25 

Câu 3 -Hình thức:  

+ Trình bày rõ ý, mạch lạc, đảm bảo dung    ng khoảng 5 dòng, 

không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp. 

- Nội dung:  

+ Tâm hồn Ph ơng Định hồn nhiên, trong sáng, tự tin, lạc quan.  

0,5 

 

 

0,5 

Câu 4 - Hình thức: 

+ Đảm bảo dung    ng, có trình tự mạch lạc, diễn đạt rõ ý; không 

mắc lỗi chính tả, ngữ pháp. 
- Nội dung: 

+ Giải thích v  tinh thần lạc quan trong cuộc s ng: là thái độ vui 

t ơi, yêu đời, luôn nghĩ tới những đi u t t đẹp và tin t ởng vào 

t ơng lai. 

+ Biểu hi n: n  c ời, suy nghĩ t t đẹp, dù có th t bại cũng không bi 

quan mà luôn tìm th y những giá trị tích cực để h ớng tới. 

+ Ý nghĩ : tâm hồn thanh thản, khỏe khoắn; có sức mạnh v  t qua 

khó khăn; làm cho môi tr ờng xã hội trở nên thân thi n, lành 

mạnh; tạo nên động lực ph n đ u trong cuộc s ng; truy n cảm 

hứng, ni m tin cho mọi ng ời xung quanh, ...  

+Bài học nhận thức và hành động: biết quý trọng những gì đ ng có, 

hòa nhập với xã hội; có hành động thiết thực, đ ng góp cho cộng 

đồng; tránh sa đ  vào sự lạc quan thái quá dẫn đến tự bằng lòng, 

cùn mòn chí tiến th . 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 


