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Phần I. (6,5 điểm) 

Trong truyện Những ngôi sao xa xôi, Lê Minh Khuê viết:  

    Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại xơ xác. Đất nóng. Khói đen vật vờ từng cụm trong 

không trung, che đi những gì từ xa. Các anh cao xạ có nhìn thấy chúng tôi không? Chắc 

có, các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu cả trái đất vào tầm mắt. Tôi đến gần 

quả bom. Cảm thấy có ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình, tôi không sợ nữa. Tôi sẽ không 

đi khom. Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới.  

                                                                     (Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục, năm 2019) 

Câu 1. Truyện viết về cuộc sống và chiến đấu của những nữ thanh niên xong phong, vì 

sao tác giả lại đặt tên nhan đề là Những ngôi sao xa xôi?  

Câu 2. Em hãy xác định và gọi tên thành phần biệt lập có trong câu văn được in đậm ở 

đoạn trích.  

Câu 3. Phá bom là một công việc nguy hiểm, có thể hi sinh bất cứ lúc nào. Phương Định 

đã có suy nghĩ về một cái chết mờ nhạt không cụ thể. Còn cái chính: là liệu mìn có nổ, 

bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai? Qua suy nghĩ đó, em 

hiểu gì về nhân vật tôi?  

Câu 4. Em hãy viết đoạn văn qui nạp khoảng 12 câu làm rõ tâm trạng của Phương Định 

trong lần đi phá bom. Trong đoạn có sử dụng một câu cảm thán, một câu có chứa thành 

phần biệt lập tình thái (gạch chân và chú thích rõ câu cảm thán và thành phần biệt lập tình 

thái).  

Câu 5. Kể tên tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 9 viết về đề tài người lính trên tuyến 

đường Trường Sơn thời chống Mĩ. Ghi rõ tên tác giả.  

Phần II. (3,5 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:  

     “Nguyễn Hiền nhà rất nghèo, phải xin làm chú tiểu trong chùa. Việc chính là quét lá và 

dọn dẹp vệ sinh. Nhưng cậu rất thông minh và ham học. Những buổi thầy giảng kinh, cậu 

đều nép bên cửa lắng nghe, rồi chỗ nào chưa hiểu, cậu hỏi thầy giảng thêm. Thấy Nguyễn 



 

 

Hiền thông minh, mau hiểu, thầy dạy cho cậu học chữ. Không có giấy, Nguyễn Hiền lấy 

lá để viết chữ, rồi lấy que tre xâu thành từng xâu ghim xuống đất. Mỗi ghim là một bài.             

Một hôm Nguyễn Hiền xin thầy cho đi thi. Thầy ngạc nhiên bảo: 

- Con đã học tập được bao nhiêu mà dám thi thố với thiên hạ? 

- Con xin thi thử xem sức học của mình đến đâu. 

Năm ấy, Nguyễn Hiền đỗ Trạng nguyên. Vua Trần cho Nguyễn Hiền còn nhỏ quá, mới 12 

tuổi, nên không bổ dụng…” 

                                                         (Trích Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục, 2019) 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích? 

Câu 2. Em rút ra được bài học gì từ câu chuyện kể về vị Trạng nguyên Nguyễn Hiền? 

Câu 3. Từ đoạn trích, kết hợp với hiểu biết xã hội, em hãy viết đoạn văn 2/3 trang giấy thi 

nêu suy nghĩ của mình về ý kiến: Phải chăng niềm tin vào bản thân có vai trò làm nên 

thành công cho mỗi con người? 

-----Hết----- 

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm! 

 

 

 

  


