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Điểm 

 

Lời phê của thầy, cô giáo. 

 Đề bài : 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Câu 1. Văn bản “Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phong-ten” là của? 

a. Mô-pa-xăng 

b. La-phong-ten 

c. Duy-phong 

d. H.ten 

Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của văn bản “Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn 

của La-phong-ten” là gì? 

a. Nghị luận 

b. Biểu cảm 

c. Tự sự 

d. Miêu tả 

Câu 3. Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ là của tác giả? 

a. Y Phương 

b. Thanh Hải 

c. Nguyễn Khoa Điềm 

d. Chế Lan Viên 

Câu 4. Bài thơ  Mùa xuân nho nhỏ sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? 

a. Miêu tả 

b. Tự sự 

c. Biểu cảm 

d. Nghị Luận 

Câu 5. Cảm nhận của em về lời thơ: 

“Đất nước như vì sao  

Cứ đi lên phía trước” 



a. Hình ảnh so sánh 

b. Gợi liên tưởng đến vẻ đẹp, ánh sáng và hi vọng 

c. Cả hai đều đúng 

d. Cả hai đều sai 

Câu 6. Tên thật của tác giả bài thơ Viếng lăng Bác  là? 

a. Nguyễn Khoa Điềm 

b. Cù Huy Cận 

c. Phan Thanh Viễn 

d. Phạm Bá Ngoãn 

Câu 7. Hình ảnh cây tre trong bài thơ Viếng lăng Bác có ý nghĩa như thế nào? 

a. Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê, của đất nước Việt Nam 

b. Cây tre là biểu tượng sức sống bền bỉ, kiên cường của dân tộc 

c. Cây tre là vật dụng thủ công mĩ nghệ độc đáo của đất nước ta 

d. Cả a và b đều đúng. 

Câu 8. Tác giả bài Sang thu là? 

a. Thanh Hải 

b. Hửu Thỉnh 

c. Chế Lan Viên 

d. Viễn Phương 

Câu 9. Từ in đậm trong câu ca dao sau thuộc thành phần gì của câu? 

Ăn thì ăn những miếng ngon 

Làm thì chọn việc cỏn con mà làm 

a. Thành phần cảm thán 

b. Thành phần phụ chú 

c. Thành phần tình thái 

d. Thành phần khỏi ngữ 

Câu 10. Trong các câu sau, câu nào không chứa khởi ngữ: 

a. Giàu, tôi cũng giàu rồi 

b. Về các môn tự nhiên, Nam là người học rất giỏi 

c. Hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giải được 

d. Tôi không đi Hà Nội vào ngày mai 

Câu 11. Câu nào dưới đây có chứa hàm ý? 



a. Thôi u không ăn, để phần cho con 

b. Còn chỉ được ăn ở nhà bữa này nữa thôi 

c. U không muốn ăn tranh của con 

d. Con cứ ăn thật no, không phải nhường nhịn cho u 

Câu 12. Câu thơ: Tất cả như hối hả/ Tất cả như xôn xao sử dụng phép liên kết: 

a. Phép lặp    b. Phép thế 

c. Phép nối    d. Phép liên tưởng 

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 1. (1điểm) : Nhớ ghi lại phần nội dung - ghi nhớ bài Mùa xuân nho nhỏ của Thanh 

Hải.  

Câu 2. (2 điểm) Thế nào là nghĩa tường minh và hàm ý? Lấy ví dụ minh họa. 

Câu 3. (4điểm): Viết đoạn văn cảm nhận về sự chuyển đổi của thiên nhiên, đất trời vào 

thu trong bài thơ “Sang thu” của Hữu Thỉnh? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


