
            PHÒNG GD & ĐT QUẬN ĐỐNG ĐA 

                   TRƯỜNG THCS HUY VĂN 

 

 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 9 

(Trong thời gian học sinh nghỉ phòng dịch Covid- 19 từ 23/3 đến 28/3/ 2020) 

 

1. Câu 1:                                Ta làm con chim hót 

Ta làm một cành hoa 

Ta tan vào hòa ca 

Một nốt trầm xao xuyến. 

 

Một mùa xuân nho nhỏ 

Lặng lẽ dâng cho đời 

Dù là tuổi hai mươi 

Dù là khi tóc bạc. 

                   ( Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải) 

 

a. Trong phần đầu bài thơ, tác giả dùng đại từ “tôi” sang phần sau lại dùng đại từ 

“ta”. Em hiểu như thế nào về sự chuyển đổi đại từ nhân xưng ấy của chủ thể trữ 

tình? 

b. Trong  đoạn thơ có những hình ảnh được lặp lại ở khổ thơ đầu. Đó là những 

hình ảnh nào? Ý nghĩa của việc lặp lại những hình ảnh ấy. 

c, Nêu cảm nhận của em về hình ảnh “nốt trầm xao xuyến” trong đoạn thơ trên. 

d. Từ  « nho nhỏ », «  lặng lẽ » xét về cấu tạo thuộc từ loại gì ? Nêu tác dụng của 

việc sử dụng từ đó trong câu thơ ? 

e. Chỉ ra phép tu từ được sử dụng trong hai câu thơ : Dù là tuổi hai mươi/ Dù là khi 

tóc bạc » và phân tích hiệu quả của phép tu từ ấy. 

g. Từ đoạn thơ trên, h y trình bày suy nghĩ của em về l  s ng cao đ p mà tác giả 

hướng tới trong một đoạn văn khoảng 12 câu, theo phương pháp lập luận tổng hợp 

– phân tích – tổng hợp. Trong đoạn văn có sử dụng một phép thế và một phần khởi 

ngữ ( Gạch chân và chú thích rõ). 

h. Kể tên một tác phẩm trong chương trình Ngữ văn lớp 9 có nội dung ngợi ca 

những con người  âm thầm c ng hiến cho đất nước và ghi rõ tên tác giả. 

Câu 2:   Khép lại bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ”  Thanh Hải đ  diễn tả bằng những 

câu thơ thật trìu mến, thiết tha: 

                             “Mùa xuân – ta xin hát 

                               Câu Nam ai, Nam bình 



                              Nước non ngàn dặm mình 

                              Nước non ngàn dặm tình 

                              Nhịp phách tiền đất Huế”  

a. Em hiểu thế nào về cụm từ “ Câu Nam ai, Nam bình”, “ nhịp phách tiền”? 

b. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ có trong đoạn thơ trên? 

c. Kể tên một văn bản trong chương trình Ngữ Văn Trung học cơ sở cũng cho ta 

thấy tình yêu của tác giả với “Câu Nam ai, Nam bình” và “nhịp phách tiền đất 

Huế” ? Cho biết văn bản đó do ai sang tác? 

d. Kể tên một tác phẩm trong chương trình Ngữ văn lớp 9 có sử dụng thể thơ gi ng 

với bài thơ « Mùa xuân nho nhỏ » - Ghi rõ tên tác phẩm và tác giả. 

( Hết) 
 


