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 I. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm) 
  Đọc các câu hỏi, sau đó trả lời bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đúng nhất cho mỗi câu hỏi. 

  Câu 1: Bài thơ “Con cò” của nhà thơ Chế Lan Viên được rút trong tập thơ nào? 

   A. Những bài thơ đánh giặc      B. Hoa trên đá     

C. Hoa ngày thường, chim báo bão     D.Tuyển tập Chế Lan Viên.         

  Câu 2: Hình ảnh con cò trong bài thơ “Con cò” có ý nghĩa biểu tượng gì? 

A. Hình ảnh người nông dân vất vả, lam lũ      B.   Hình ảnh người phụ nữ vất vả, nhọc nhằn, giàu 

đức hi sinh 

C.Biểu tượng cho tấm lòng người mẹ và những lời hát ru. 

   Câu 3: Bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải được sáng tác vào năm nào? 

     A. 1978              B. 1980                C. 1990                      D. 1993 
   Câu 4: Hình ảnh đặc sắc nhất trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” là gì? 
    A. Hình ảnh cành hoa       B. Hình ảnh mùa xuân nho nhỏ     

C. Hình ảnh con chim        D. Hình ảnh nốt nhạc trầm.    
   Câu 5: Giọng điệu của bài thơ “Viếng lăng Bác” của nhà thơ Viễn Phương như thế nào? 
    A. Thiết tha, đau xót, tự hào, trang trọng     B. Buồn bã, đau khổ    

C. Trang nghiêm, sâu lắng       D.Hoành tráng.                                      
  Câu 6: Cách xưng hô của tác giả trong bài thơ “Viếng lăng Bác” có ý nghĩa gì? 
   A. Bày tỏ tình cảm thương nhớ Bác    B. Bày tỏ tình cảm kính yêu Bác     

C. Bày tỏ tình cảm thương nhớ,kính yêu Bác. 
  Câu 7: Từ “ mặt trời” trong câu thơ “Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ” có ý nghĩa gì? 

A.Ca ngợi công lao to lớn của Bác             B. Ca ngợi vẻ đẹp kì diệu của Bác                                                            
C. Ca ngợi sự trường tồn, vĩnh hằng của hình ảnh Bác Hồ. 

  Câu 8: Bài thơ “Sang thu” của nhà thơ Hữu Thỉnh gợi về thời điểm giao mùa hạ-thu ở vùng nào? 
   A. Vùng nông thôn đồng bằng Nam Bộ      B. Vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ      

C. Vùng nông thôn đồng bằng  Trung Bộ.     
  Câu 9: Ý nghĩa của tên truyện “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê như thế nào? 
   A.Là những cô gái thanh niên xung phong hồn nhiên, trong sáng, dũng cảm trong cuộc chiến tranh 
chống Mỹ trên tuyến lửa Trường Sơn.  
   B.  Là những cô gái thanh niên xung phong hồn nhiên, xinh đẹp trên tuyến lửa Trường Sơn. 
           C.Là những cô gái thanh niên xung phong trong cuộc chiến tranh chống Mỹ trên tuyến lửa Trường 
Sơn 
   D. Là những cô gái thanh niên xung phong làm việc vất vả, chịu nhiều thiếu thốn. 
  Câu 10: Nội dung truyện ngắn “Bến quê” của nhà văn Nguyễn Minh Châu như thế nào? 

A. Trong truyện ngắn này, ngòi bút của tác giả hướng vào phát hiện được chiều sâu của cuộc sống 
với bao quy luật cuộc sống. 

B. Trong truyện ngắn này, ngòi bút của tác giả hướng vào đời sống thế sự nhân sinh hằng ngày, 
với những chi tiết sinh hoạt đời thường để phát hiện được chiều sâu của cuộc sống với bao quy luật 
nghịch lí. 

C. Trong truyện ngắn này, ngòi bút của tác giả hướng vào miêu tả đời sống, sinh hoạt của những 
người dân ở bến quê. 
 Câu 11: Trong các câu sau, câu nào có chứa khởi ngữ? 
  A. Tôi cũng giàu rồi.      B. Giàu, tôi cũng giàu rồi.   

C. Hoạ Mi học giỏi môn Toán.    D. Sơn Ca là học sinh trường THCS Nguyễn Du. 
Câu 12: Hàm ý trong câu thơ “Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu”(Nhớ rừng – Thế Lữ) như thế nào? 

  A. Thời oanh liệt nay không còn nữa       B. Thời oanh liệt của tôi        C. Tôi đã có một thời oanh 

liệt. 
II. TỰ LUẬN: (7 điểm) 

  Phân tích nhân vật Phương Định trong truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê. 

 

                                                           ------------------------------------------------- 


