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TRE VIỆT NAM 

1. Tác giả của bài thơ “Tre Việt Nam” là ai?  

A. Phạm Tiến Duật  

B. Trần Đăng Khoa  

C. Lâm Thị Mỹ Dạ  

D. Nguyễn Duy  

2. Nhận định: “Đoạn thơ mở đầu: “Tre xanh, Xanh tự bao giờ Chuyện ngày xưa… đã 

có bờ tre xanh.” cho ta thấy tre đã xuất hiện trên đất nước chúng ta từ xa xưa, lâu lắm 

rồi.” đúng hay sai?  

A. Đúng  

B. Sai  

3. Từ “xanh tươi” trong câu thơ: “Ở đâu tre cũng xanh tươi” là từ:  

A. Từ ghép tổng hợp  

B. Từ ghép phân loại  

C. Hai từ đơn 

4.  Câu thơ nào dưới đây gợi lên đức tính cần cù của người Việt Nam?  

A. “Rễ siêng không ngại đất nghèo      

Tre bao nhiêu rễ, bấy nhiêu cần cù.”  

B. “Bão bùng thân bọc lấy thân     

Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm.”  

C. “Nòi tre đâu chịu mọc cong     

Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường.”  

D. “Năm qua đi, tháng qua đi     

Tre già măng mọc có gì lạ đâu.”  
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5. Tính ngay thẳng của con người Việt Nam được gợi lên từ hình ảnh nào dưới đây 

của cây tre?  

A. “Bão bùng thân bọc lấy thân    

 Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm.” 

 B. “Nòi tre đâu chịu mọc cong     

Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường.”  

C. “Năm qua đi, tháng qua đi     

Tre già măng mọc có gì lạ đâu.”  

6. Hình ảnh nào dưới đây của cây tre gợi lên tinh thần đoàn kết của người Việt Nam?  

A. “Bão bùng thân bọc lấy thân     

Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm.”  

B. “Ở đâu tre cũng xanh tươi    

Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu?”  

C. “Năm qua đi, tháng qua đi     

Tre già măng mọc có gì lạ đâu.”  

7. Đọc đoạn thơ sau và cho biết: “Mai sau, Mai sau, Mai sau, Đất xanh tre mãi xanh 

màu tre xanh.”   

Việc tác giả Nguyễn Duy lặp lại cụm từ “mai sau” và từ “xanh” trong đoạn thơ trên 

đã đem lại tác dụng gì?  

A. Tác giả đã tạo ấn tượng đậm nét về một khoảng thời gian mà mình muốn nhắc đến: 

đó là khoảng thời gian của tương lai rất xa, một khoảng thời gian đang mở ra vô tận, 

đồng thời làm nổi bật màu xanh vĩnh cửu của tre trên mảnh đất Việt Nam.  

B. Tác giả đã khéo léo gửi tới người đọc một thông điệp: Mãi mãi về sau, tre vẫn xanh 

tươi, tràn đầy sức sống cũng giống như con người Việt Nam sẽ luôn phát triển và 

trường tồn bất diệt trên mảnh đất này.  

C. Việc lặp lại từ ngữ khiến đoạn thơ chan chứa niềm tự hào về quê hương, đất nước ấy 

trở nên giàu nhạc điệu, để lại những âm vang sâu lắng trong lòng người đọc.  
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D. Cả A, B và C  

8. Câu thơ “Thân gầy guộc, lá mong manh/Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?” có mấy 

từ láy âm?  

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  

9. Từ “bão bùng” trong câu thơ sau: “ Bão bùng thân bọc lấy thân" thuộc loại từ nào?  

A. Từ đơn  

B. Từ ghép  

C. Từ láy  

10. Hai câu thơ: “Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh/ Tre xanh không đứng khuất mình 

bóng râm” có bao nhiêu tiếng không có thanh ngang?  

A. Không có tiếng nào  

B. 8 tiếng  

C. 6 tiếng  

D. 4 tiếng  
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