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Câu 1 ( 5 điểm) Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

         

“Lần này ta ra thân chinh cầm quân, phương lược tiến đánh đã có sẵn. 

Chẳng qua mươi ngày có thể đuổi được người Thanh. Nhưng nghĩ chúng là 

nước lớn gấp mười nước mình, sau khi bị thua một trận, ắt lấy làm thẹn mà lo 

mưu báo thù. Như thế thì việc binh đao không bao giờ dứt, không phải là phúc 

cho dân, nỡ nào mà làm như vậy. Đến lúc ấy thì chỉ có người khéo lời lẽ mới 

dẹp nổi việc binh đao, không phải Ngô Thì Nhậm thì không ai làm được. Chờ 

mười năm nữa, cho ta được yên ổn mà nuôi dưỡng lực lượng, bấy giờ nước 

giàu quân mạnh, thì ta có sợ gì chúng?” 

     ( trích “Hoàng Lê nhất thống chí”, hồi thứ 14- Ngô gia văn phái) 

   a. (1 điểm): Những lời của vua Quang Trung được nói trong hoàn cảnh nào? Nêu 

nội dung chính trong lời nói của nhà vua.  

   b. (0.5 điểm): Chỉ ra một biện pháp nghệ thuật có trong đoạn trích trên và nêu tác 

dụng. 

   c. (3.5 điểm): Viết đoạn văn theo hình thức diễn dịch khoảng 12 câu nêu cảm 

nhận của em về nhân vật vua Quang Trung trong văn bản trên. Đoạn văn có sử 

dụng câu bị động và một phép liên kết câu (Gạch chân, chú thích rõ). 

 

Câu 2 ( 5 điểm) Đọc khổ thơ sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

 

Không có kính, rồi xe không có đèn, 

Không có mui xe, thùng xe có xước, 

Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước: 

Chỉ cần trong xe có một trái tim. 

( Sách Ngữ văn 9, trang 132, tập một, Nxb Giáo dục, 2017) 

   a. (0.5 điểm): Khổ thơ trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?  

   b. (1.5 điểm): Nêu hoàn cảnh sáng tác và giải thích ý nghĩa nhan đề văn bản có 

khổ thơ trên. 

   c. (3 điểm): Từ những cảm nhận về đoạn thơ trên, kết hợp với những hiểu biết xã 

hội của bản thân, hãy viết đoạn văn nghị luận khoảng một trang giấy trình bày suy 

nghĩ của em về lí tưởng sống của thế hệ trẻ. 

 
 


