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Phần I (6,0 điểm): 

Đọc tác phẩm “Làng” của Kim Lân, bạn đọc xúc động trước những lời trò 

chuyện của ông Hai với đứa con nhỏ: 

“Ông lão ôm thằng con út lên lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng nó, khẽ hỏi: 

- Húc kia! Thầy hỏi con nhé, con là con ai? 

- Là con thầy mấy lị con u. 

- Thế nhà con ở đâu? 

- Nhà ta ở làng Chợ Dầu. 

- Thế con có thích về làng Chợ Dầu không? 

Thằng bé nép đầu vào ngực bố trả lời khe khẽ: 

- Có. 

Ông lão ôm khít thằng bé vào lòng, một lúc lâu ông lại hỏi: 

- À, thầy hỏi con nhé. Thế con ủng hộ ai? 

Thằng bé giơ tay lên, mạnh bạo và rành rọt: 

- Ủng hộ Cụ Hồ Chí Minh muôn năm! 

Nước mắt ông lão giàn ra, chảy ròng ròng trên hai má. Ông nói thủ thỉ: 

- Ừ đúng rồi, ủng hộ Cụ Hồ con nhỉ. 

…” 

                                       (Trích Sách giáo khoa Ngữ văn 9, tập Một) 

Câu 1. Đoạn trích trên thuộc tình huống nào của truyện? Nêu ý nghĩa của 

tình huống đó. 

Câu 2. Bằng một đoạn văn quy nạp khoảng 12 câu, hãy phân tích tình cảm 

yêu làng, yêu nước của nhân vật ông Hai trong cuộc trò chuyện với con trai. Trong 

đoạn văn có sử dụng một câu trần thuật đơn có từ là và thán từ (chú thích rõ câu trần 

thuật đơn có từ là và thán từ). 

Câu 3. Trong chương trình Ngữ văn Trung học cơ sở cũng có nhiều văn bản 

khác viết về vẻ đẹp của người nông dân Việt Nam. Hãy nêu tên một văn bản và ghi 

rõ tên tác giả. 

Phần II (4,0 điểm). Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 

       “Tôi tin rằng, mái nhà nào cũng từng có lúc đồng nghĩa với niềm vui và cả sự 

bình yên. Nhưng bạn của tôi ơi, sự bình yên của nhà không phải điều có sẵn. “Nhà” là 

phần cứng, còn sự bình yên, hạnh phúc, niềm vui là phần mềm. Gia đình là phần cứng, 

còn tình yêu và sự thấu hiểu là phần mềm.” 

                                             (Trích “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”, Phạm Lữ Ân) 

Câu 1. Câu “Gia đình là phần cứng, còn tình yêu và sự thấu hiểu là phần mềm.” 

thuộc kiểu câu gì xét theo cấu tạo? 

Câu 2. Theo em, tại sao tác giả khẳng định “sự bình yên của nhà không phải 

điều có sẵn”? 

Câu 3. Từ gợi dẫn của đoạn văn trên, cùng với hiểu biết của bản thân, hãy viết 

một đoạn văn khoảng  2/3 trang giấy thi với nội dung “Kết nối yêu thương để nhà luôn 

là nơi đồng nghĩa với niềm vui và sự bình yên”.  

Chúc các em làm bài tốt! 


