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Phần I. (6.0 điểm) 

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

    “Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa 
nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới. Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội 
ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu. Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn 
tồn tại không ít cái yếu. Ấy là những lỗ hổng về kiến thức cơ bản do thiên hướng chạy theo 
những môn học “thời thượng”, nhất là khả năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế do lối 
học chay, học vẹt nặng nề. Không nhanh chóng lấp những lỗ hổng này thì thật khó bề phát 
huy trí thông minh vốn có và không thể thích ứng với nền kinh tế mới chứa đựng đầy tri thức 
cơ bản và biến đổi không ngừng.” 
(Trích “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới”, Vũ Khoan, Sách giáo khoaNgữ văn 9 tập 2, trang 27) 

1. Hãy tóm tắt nội dung đoạn văn trên trong một câu văn hoàn chỉnh. (0.5 điểm) 
2. Đoạn văn trên sử dụng phương thức biểu đạt nào? (0.5 điểm) 
3. Trong đoạn văn trên, điểm mạnh của con người Việt Nam được tác giả chỉ ra bên cạnh 

những điểm yếu. Theo em, tại sao tác giả lại lựa chọn triển khai vấn đề theo cách đó? 
(1.0 điểm) 

4. Tìm 01 câu thành ngữ hoặc tục ngữ có ý nghĩa tương phản với lối “học chay, học vẹt”. 
(0.5 điểm) 

5. Nêu 02 phép liên kết được sử dụng trong đoạn văn trên và chỉ rõ từ ngữ, câu văn thể hiện 
phép liên kết đó. (0.5 điểm) 

6. Hãy viết một đoạn văn tổng hợp - phân tích - tổng hợp (khoảng 15 câu) trình bày suy 
nghĩ của em về “ thiên hướng chạy theo những môn học “thời thượng”và“lối học chay, 
học vẹt nặng nề”. Trong đoạn văn có sử dụng một câu ghép (gạch chân  01 gạch), một 
câu chứa thành phần tình thái (gạch chân 02 gạch thành phần tình thái). (3.0 điểm) 

 
Phần II: (4.0 điểm) 

Kiều càng sắc sảo mặn mà 
(Trích “Truyện Kiều”, Nguyễn Du, Sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập1, trang 81) 

1. Ghi lại chính xác 11 câu thơ tiếp theo câu thơ trên. (1.0 điểm) 
2. Hãy chỉ rõ 01 câu thơ có sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ trong đoạn thơ vừa ghi lại. Giải 

thích ý nghĩa hình ảnh ẩn dụ đó và nêu hiệu quả nghệ thuật của cách diễn đạt này. (1.0 
điểm) 

3. Hãy viết đoạn văn khoảng nửa trang giấy thi nêu cảm nhận của em về vẻ đẹp của nhân 
vật Thúy Kiều qua đoạn thơ em vừa ghi lại. (2.0 điểm) 

--- HẾT --- 


