
 

Phần I (4 điểm) 

Cho đoạn thơ sau: 

Một bếp lửa chờn vờn sương sớm 

Một bếp lửa ấp iu nồng đượm 

Cháu thương bà biết mấy nắng mưa 

1. Chỉ ra các từ láy trong đoạn thơ trên. Những từ láy ấy giúp em hình dung gì về 

hình ảnh “bếp lửa”? 

2. Ghi lại ngắn gọn cảm nhận của em về câu thơ: “Cháu thương bà biết mấy nắng 

mưa”. 

3. Tình cảm gia đình hòa quyện với tình yêu quê hương đất nước là một đề tài quen 

thuộc của thơ. Hãy kể tên một bài thơ trong chương trình Ngữ văn THCS cũng  

viết về tình cảm bà cháu đầy cảm động và ghi rõ tên tác giả.  

Phần II (6 điểm) 

Bài thơ Cành phong lan bể của Chế Lan Viên có câu: Con cá song cầm đuốc dẫn 

thơ về… Bài Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận cũng có một câu thơ giàu hình ảnh tương 

tự. 

1. Em hãy chép chính xác khổ thơ có câu thơ đó theo sách Ngữ văn 9 và cho biết hoàn 

cảnh ra đời của bài thơ. 

2. Con cá song và ngọn đuốc vốn là những sự vật vốn khác nhau trong thực tế nhưng 

nhà thơ Huy Cận lại có một sự liên tưởng hợp lí. Vì sao? Câu thơ của ông giúp 

người đọc hiểu thêm những gì về thiên nhiên và tài quan sát của nhà thơ. 

3. Dưới đây là câu chủ đề cho một đoạn văn trình bày cảm nhận về khổ thơ được chép 

theo yêu cầu của câu 1: 

Chỉ với bốn câu thơ, Huy Cận đã cho ta thấy một bức tranh kì thú về sự giàu có 

và đẹp đẽ của biển cả quê hương. 

Em hãy viết tiếp khoảng 8 đến 10 câu để hoàn chỉnh đoạn văn theo phép lập luận 

diễn dịch, trong đó có một câu ghép, gạch chân dưới dấu hiệu hình thức đó. 
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*** HẾT *** 

  



ĐÁP ÁN 

Phần I (4 điểm) 

1. Từ láy: chờn vờn, ấp iu. (0,5 đ) 

- Chờn vờn: gợi ánh lửa bập bùng được nhìn qua làn sướng sớm. (0,5 đ) 

- Ấp iu: gợi đôi bàn tay người nhóm lửa khéo léo, tảo tần, chịu thương chịu khó và 

tấm lòng chăm chút, yêu thương bà dành cho cháu. (0,5 đ) 

2. Câu thơ thể hiện tình cảm thương yêu, mong nhớ của người cháu đối với bà và cháu 

cũng thấu hiểu những nỗi nhọc nhằn, vất vả trong cuộc đời bà. (1,5 đ) 

3. Tiếng gà trưa; Xuân Quỳnh. (1 đ) 

Phần II (6 điểm) 

1. Cá nhụ, cá chim cùng cá đé 

Cá song lấp lánh đuốc đen hồng 

Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe 

Đêm thở, sao lùa nước Hạ Long 

(0,5 đ) 

- Hoàn cảnh ra đời: năm 1958, Huy Cận có chuyến đi thực tế sáng tác về vùng biển 

Hạ Long, Quảng Ninh và đã viết bài thơ. (0,5 đ) 

2. Có sự liên tưởng thú vị vì trong thực tế, cá song có thân dài, vạch dài màu đen hồng 

chạy dọc trên sống lưng nên dưới ánh trăng chúng bơi lội tung tăng như rước đuốc. 

(1 đ) 

Câu thơ giúp người đọc cảm nhận được: 

- Thiên nhiên, biển cả đẹp lung linh như đêm hội. (0, 5 đ) 

- Tài quan sát và trí tưởng tượng bay bổng của nhà thơ. (0,5 đ) 

3. Đoạn văn cần đạt các ý sau: (3 đ) 

- Tác giả ca ngợi sự giàu có của biển.  

- Phối hợp màu sắc rực rỡ: đen, hồng, vàng chóe gợi nên vẻ đẹp ấn tượng như một 

bức tranh sơn mài lộng lẫy. Hình ảnh ẩn dụ độc đáo: “Con cá song…” gợi liên tưởng 

ngọn đuốc lấp lánh.  

- Hình ảnh nhân hóa “Đêm thở…” diễn tả nhịp thở phập phồng của biển đêm và 

những vẻ đẹp hài hòa với nhau: sao chiếu xuống mặt biển, sóng biển đu đưa lùa 

trăng sao xuống làn nước, sóng vỗ dạt dào tựa như hơi thở. Tất cả tạo nên khung 

cảnh lãng mạn, nên thơ.  


