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Phần I(7,0 điểm) 

Khép lại bài thơ “Viếng lăng Bác”, nhà thơ viết: 

Mai về miền Nam thương trào nước mắt 

(Theo Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục, 2018) 

Câu1. Cho biết tên tác giả của bài thơ “Viếng lăng Bác”. Chép chính xác ba câu thơ tiếp 

theo để hoàn chỉnh khổ thơ.  

Câu2. Dựa vào khổ thơ vừa chép, hãy viết đoạn văn qui nạp khoảng 12 câu để làm rõ cảm 

xúc nhớ thương, lưu luyến của tác giả khi phải trở về miền Nam, xa lăng Bác. Trong đoạn 

văn có sử dụng câu hỏi tu từ và một phép liên kết câu (Gạch dưới và chú thích rõ câu hỏi tu 

từ và từ ngữ dùng làm phép liên kết câu). 

Câu 3. Khổ thơ thứ hai của bài thơ có những câu: 

“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng 

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ”. 

Từ “mặt trời” trong những câu thơ trên có những ý nghĩa nào? Đây có được coi là hiện 

tượng chuyển nghĩa của từ để tạo ra từ nhiều nghĩa không ? Vì sao ? 

Câu 4. Ghi lại tên một tác phẩm khác đã học trong chương trình Ngữ văn Trung học cơ sở 

viết về Bác Hồ (ghi rõ tên tác giả). 

 

Phần II(3,0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới : 

“Tri thức có sức mạnh to lớn như thế nhưng đáng tiếc là còn không ít người chưa biết quý 

trọng tri thức. Họ coi mục đích của việc học chỉ là để có mảnh bằng mong sau này tìm việc 

kiếm ăn hoặc thăng quan tiến chức. Họ không biết rằng, muốn biến nước ta thành một quốc 

gia giàu mạnh, công bằng, văn minh, sánh vai cùng các nước trong khu vực và thế giới cần 

phải có biết bao nhiêu nhà trí thức tài năng trên mọi lĩnh vực !” 

                   (Hương Tâm, Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018) 

Câu 1.Xác định một phép liên kết được sử dụng trong đoạn văn trên và chỉ rõ từ ngữ dùng 

làm phương tiện liên kết. 

Câu 2.Theo tác giả, vì sao tri thức có sức mạnh to lớn nhưng vẫn có không ít người không 

biết quý trọng tri thức ?  

Câu 3.Tri thức có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống. Bằng hiểu biết của mình, em 

hãy viết đoạn văn khoảng một trang giấy thi trình bày suy nghĩ về vai trò của tri thức đối 

với đời sống con người.  



(Hết) 

 


