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NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 9 

(Trong thời gian học sinh nghỉ phòng dịch Covid- 19 từ 9/3 đến 15/3/ 2020) 

Phần I (7 điểm): Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu sau: 

    “Nó vừa ôm chặt lấy cổ ba nó vừa nói trong tiếng khóc: 

    - Ba! Không cho ba đi nữa! Ba ở nhà với con! 

    Ba nó bế nó lên. Nó hôn ba nó cùng khắp. Nó hôn tóc, hôn cổ,hôn vai và hôn cả vết 

thẹo dài bên má của ba nó nữa”. 

                                               (Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng, Ngữ văn 9, tập 1). 

1. Chỉ ra một câu rút gọn và một câu đặc biệt trong đoạn trích trên. 

2. Trong đoạn trích trên có chi tiết con bé Thu hôn ba nó cùng khắp, “hôn cả vết thẹo dài 

bên má của ba nó nữa”. Hành động này thể hiện điều gì ở nhân vật bé Thu? Chi tiết về 

vết thẹo trên mặt người cha gợi cho em suy nghĩ gì? 

3. Viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo phương pháp tổng- phân- hợp để làm rõ diễn 

biến tâm lí của nhân vật bé Thu trong truyện ngắn trên. Trong đoạn văn có sử dụng một 

câu ghép, một lời dẫn trực tiếp (gạch chân, chú thích rõ). 

4. Tình cảm gia đình hòa quyện với tình yêu quê hương đất nước. Em hãy kể tên một tác 

phẩm trong chương trình Ngữ văn THCS cũng viết về đề tài ấy và ghi rõ tên tác giả. 

Phần II: (3điểm): Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu sau:  

Thời gian là vàng 

      Ngạn ngữ có câu: “Thời gian là vàng”. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian 

không mua được. Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá. 

      Thật vậy, thời gian là sự sống. Bạn vào bệnh viện mà xem, người bệnh nặng nếu kịp 

thời chạy chữa thì sống, để chậm là chết. 

      Thời gian là thắng lợi. Bạn hỏi các anh bộ đội mà xem, trong chiến đấu, biết nắm 

thời cơ, đánh địch đúng lúc là thắng lợi, để mất thời cơ là thất bại. 

     Thời gian là tiền. Trong kinh doanh, sản xuất hàng hóa đúng lúc là có lãi, không đúng 

lúc là lỗ. 

     Thời gian là trí thức. Phải thường xuyên học tập thì mới giỏi. Học ngoại ngữ mà bữa 

đực, bữa cái, thiếu kiên trì, thì học mấy cũng không giỏi được. 

     Thế mới biết, nếu biết tận dụng thời gian thì làm được bao nhiêu điều cho bản thân và 

cho xã hội. Bỏ phí thời gian thì có hại và về sau hối tiếc cũng không kịp. 

                                               (Theo Phương Liên, dẫn theo Ngữ văn 9, tập hai) 

1. Văn bản trên sử dụng chủ yếu phương thức biểu đạt nào? 



2. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp điệp ngữ và điệp cấu trúc được sử dụng trong văn 

bản trên? 

3. Qua văn bản trên và hiểu biết xã hội, em hãy viết đoạn văn khoảng 1trang giấy thi trình 

bày suy nghĩ của mình về giá trị của thời gian đối với con người đặc biệt là các bạn trẻ 

ngày nay. 

---Hết---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


