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ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 9 - HKI 

NĂM HỌC 2020-2021 

I. PHẦN VĂN BẢN: 

- Nắm vững các nội dung ở bảng hệ thống kiến thức. 

- Đối với các văn bản thơ, học thuộc lòng, phân tích các hình ảnh thơ đặc sắc hoặc những 

đoạn thơ hay (nội dung và nghệ thuật). 

- Đối với các văn bản truyện, tóm tắt ngắn gọn văn bản; nêu tình huống; nêu và phân tích 

các đặc điểm của nhân vật chính. 

- Biết sắp xếp các tác phẩm theo giai đoạn, theo từng nội dung chủ đề; nhận biết điểm tương 

đồng và khác biệt nổi bật của các văn bản về nội dung lẫn nghệ thuật. 

- Giải thích ý nghĩa nhan đề của các văn bản. 

1. VĂN BẢN TRUYỆN TRUNG ĐẠI: 

TTTT TTáácc  ggiiảả TTáácc  

pphhẩẩmm 

TThhờờii  

ggiiaann 

TThhểể  llooạạii  

PPTTBBĐĐ 

NNộộii  dduunngg Ý nghĩa 

  

  

  

11 

  

  

NNgguuyyễễnn  

DDữữ 

  

CChhuuyyệệnn  

nnggưườờii  ccoonn  

ggááii  NNaamm  

XXưươơnngg 

  

  

TTKK  

XXVVII 

TTrruuyyềềnn  KKìì;;  

  

TTựự  ssựự  kkếếtt  

hhợợpp  mmiiêêuu  

ttảả,,  bbiiểểuu  

ccảảmm 

NNiiềềmm  tthhưươơnngg  ccảảmm  đđốốii  vvớớii  

ssốố  pphhậậnn  ooaann  nngghhiiệệtt  ccủủaa  

nnggưườờii  pphhụụ  nnữữ  VViiệệtt  NNaamm  

ddưướớii  cchhếế  đđộộ  pphhoonngg  kkiiếếnn;;  

kkhhẳẳnngg  đđịịnnhh  vvẻẻ  đđẹẹpp  ttrruuyyềềnn  

tthhốốnngg  ccủủaa  hhọọ.. 

Phê phán thói ghen 

tuông mù quáng và 

ngợi ca vẻ đẹp truyền 

thống của người phụ 

nữ Việt Nam. 

  

  

  

22  

 

 

Ngô gia 

văn 

phái 

  

Hồi thứ 

14, 

Hoàng Lê 

nhất 

thống chí 

  

 

Cuối 

XVIII 

đầu 

XIX  

Tiểu 

thuyết 

chương 

hồi; 

TTựự  ssựự,,  

MMiiêêuu  ttảả,,  

bbiiểểuu  ccảảmm  

Hình ảnh người anh hùng 

dân tộc Nguyễn Huệ qua 

chiến công thần tốc đại 

phá quân Thanh, sự thảm 

bại của quân tướng nhà 

Thanh và số phận bi đát 

của vua tôi Lê Chiêu 

Thống  

Văn bản ghi lại hiện 

thực lịch sử hào hùng 

của dân tộc ta và 

hình ảnh người anh 

hùng Nguyễn Huệ 

trong chiến thắng 

mùa xuân năm Kỉ 

Dậu (1789) 

3  

 

 

 

 

 

Nguyễn 

Du 

 

 

 

 

 

 

Truyện 

Kiều 

 

 

 

 

 

Cuối 

XVIII 

đầu 

XIX 

Truyện 

thơ Nôm; 

 

TTựự  ssựự,,  kkếếtt  

hhợợpp  mmiiêêuu  

ttảả,,  bbiiểểuu  

ccảảmm 

Phản ánh hiện thực xã 

hội đương thời với bộ 

mặt tàn bạo của tầng lớp 

thống trị và số phận của 

những con người bị áp 

bức, đau khổ 

Tiếng nói thương cảm 

trước số phận bi kịch của 

con người; đề cao tài 

năng, nhân phẩm và 

những khát vọng chân 

chính của con người. 

 

 Nguyễn 

Du 

Chị em 

Thuý 

Kiều 

(Truyện 

Kiều) 

Cuối 

XVIII 

đầu 

XIX 

Miêu tả, 

biểu cảm 

Khắc hoạ chân dung chị 

em Thuý Kiều. Ca ngợi 

tài năng, vẻ đẹp và dự 

cảm về cuộc đời của chị 

em Thúy Kiều. 

Thể hiện tài năng 

nghệ thuật và cảm 

hứng nhân văn: ngợi 

ca vẻ đẹp và tài năng 

của con người của 

tác giả.  
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 Nguyễn 

Du 

Kiều ở lầu 

Ngưng 

Bích 

(Truyện 

Kiều) 

Cuối 

XVIII 

đầu 

XIX 

Miêu tả,  

biểu cảm 

Tâm trạng của Thuý 

Kiều khi bị giam lỏng ở 

lầu Ngưng Bích. Hai bức 

tranh thiên nhiên trước 

lầu Ngưng Bích qua cảm 

nhận của Thúy Kiều. 

Cảnh ngộ cô đơn, 

buồn tủi và tấm lòng 

chung thuỷ, hiếu thảo 

của Thuý Kiều khi bị 

giam lỏng ở lầu 

Ngưng Bích. 

2.VĂN BẢN TRUYỆN THƠ  HIỆN ĐẠI: 

T

T 

Văn bản Tác giả Năm Thể loại 

PTBĐ 

Nội dung Ý nghĩa 

 

 

 

 

1 

 

Đồng chí 

(Đầu súng 

trăng treo) 

 

Chính 

Hữu 

 

 

1948 

Thơ 

tự do 

 

Biểu cảm 

kết hợp 

miêu tả, tự 

sự. 

Tình đồng chí của những 

người lính dựa trên cơ sở 

cùng cảnh ngộ và lí 

tưởng chiến đấu, được 

thể hiện tự nhiên, bình dị 

mà sâu sắc trong mọi 

hoàn cảnh; nó góp phần 

quan trọng tạo nên sức 

mạnh và vẻ đẹp tinh thần 

của người lính cáchmạng 

Ngợi ca tình cảm 

đồng chí cao đẹp 

giữa những người 

chiến sĩ trong thời kì 

đầu của cuộc kháng 

chiến chống Pháp 

gian khổ.  

 

 

2 

Đoàn 

thuyền 

đánh cá 

(Trời mỗi 

ngày lại 

sáng) 

 

 

Huy 

Cận 

 

 

1958 

Thơ 

bảy chữ 

 

Biểu cảm 

kết hợp 

miêu tả 

 Những bức tranh đẹp, 

rộng lớn, tráng lệ về 

thiên nhiên, vũ trụ, con 

người lao động trên biển 

theo hành trình chuyến 

ra khơi đánh cá của đoàn 

thuyền.  

Thể hiện niềm cảm 

hứng lãng mạn ngợi 

ca biển cả lớn lao, 

giàu đẹp; ngợi ca 

nhiệt tình lao động vì 

sự giàu đẹp của đất 

nước của những 

người lao động mới. 

 

 

3 

Bếp lửa 

(Hương 

cây - Bếp 

lửa) 

 

Bằng 

Việt 

 

 

1963 

Thơ 

bảy chữ và 

tám chữ 

 

Biểu cảm 

kết hợp 

miêu tả, tự 

sự,  nghị 

luận 

Hình ảnh bếp lửa khơi 

nguồn cho dòng cảm xúc 

về bà: hình ảnh người bà 

và  những kỉ niệm xúc 

động tình bà cháu, lòng 

kính yêu, trân trọng và 

biết ơn của cháu đối với 

bà, gia đình, quê hương, 

đất nước. 

Giúp ta hiểu thêm về 

những người bà, 

người mẹ, về nhân 

dân nghĩa tình. 

 

 

 

4 

Bài thơ về 

tiểu đội xe 

không 

kính 

(Vầng 

trăng- 

Quầng 

lửa) 

 

Phạm 

Tiến 

Duật 

 

1969 

Thơ 

Tự do 

Biểu cảm 

kết hợp 

miêu tả,  tự 

sự. 

Qua hình ảnh độc đáo - 

những chiếc xe không 

kính phản ánh hiện thực 

khốc liệt của thời kì 

chiến tranh và sức mạnh 

tinh thần của những 

người chiến sĩ và của 

một dân tộc kiên cường, 

bất khuất. 

Ca ngợi người chiến 

sĩ lái xe Trường Sơn 

hiên ngang, dũng 

cảm, tràn đầy niềm 

tin chiến thắng trong 

thời kì kháng chiến 

chống Mĩ 
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5 

 

Ánh 

trăng 

(Ánh 

trăng) 

 

Nguyễn 

Duy 

 

 

1978 

Thơ 

năm chữ 

Biểu cảm 

kết hợp 

miêu tả, tự 

sự, nghị 

luận 

Từ hình ảnh ánh trăng 

trong thành phố, gợi lại 

những năm tháng đã qua 

của cuộc đời người lính 

gắn bó với thiên nhiên, 

đất nước bình dị; nhắc 

nhở thái độ sống nghĩa 

tình, thuỷ chung. 

Khắc họa một khía 

cạnh trong vẻ đẹp 

của người lính sâu 

nặng nghĩa tình, thủy 

chung sau trước. 

 

 

6 

 

Làng 

(trích) 

 

Kim 

Lân 

 

1948 

Truyện 

ngắn 

Tự sự  kết 

hợp miêu 

tả, biểu 

cảm 

Tâm trạng của ông Hai 

khi nghe tin làng Chợ 

Dầu theo giặc thực chất 

là tâm trạng và suy nghĩ 

về danh dự, lòng tự trọng 

của người dân làng Dầu, 

người dân  Việt Nam 

trong kháng chiến chống 

Pháp. 

Tình yêu làng, yêu 

nước, tinh thần 

kháng chiến của 

người nông dân Việt 

Nam trong kháng 

chiến chống Pháp 

 

 

7 

 

Chiếc 

lƣợc ngà 

(trích) 

 

Nguyễn 

Quang 

Sáng 

 

1966 

Truyện 

ngắn 

Tự sự kết 

hợp miêu 

tả, biểu 

cảm 

Tình cảm cha con thiêng 

liêng, sâu nặng và cao 

đẹp trong hoàn cảnh éo 

le của chiến tranh. 

Giúp ta hiểu những 

mất mát to lớn của 

chiến tranh mà nhân 

dân ta đã trải qua 

trong kháng chiến 

chống Mĩ. 

 

 

8 

 

Lặng lẽ 

Sa Pa 

(Giữa 

trong 

xanh) 

 

Nguyễn 

Thành 

Long 

 

1970 

Truyện 

ngắn 

 

Tự sự kết 

hợp miêu 

tả, biểu 

cảm 

Bức tranh nên thơ về 

cảnh đẹp Sa Pa; chân 

dung những người lao 

động bình thường nhưng 

mang phẩm chất cao 

đẹp; lòng yêu mến, cảm 

phục với những người 

đang cống hiến quên 

mình cho nhân dân, cho 

tổ quốc. 

Lòng yêu mến cảm 

phục những con 

người có lẽ sống cao 

đẹp đang lặng lẽ 

quên mình cống hiến 

cho tổ quốc. 

4. BÀI TẬP VẬN DỤNG: 

4.1. Ý nghĩa nhan đề của các tác phẩm sau: Truyền kì mạn lục; Hoàng Lê nhất thống chí; Đoạn 

trường tân thanh; Lặng lẽ Sa pa; Làng; Chiếc lược ngà; Ánh trăng; Bếp lửa. 

4.2. Thế nào là bút pháp ước lệ ? Chép một đoạn thơ sử dụng bút pháp ước lệ ? Thế nào là bút pháp 

tả cảnh ngụ tình? Chép một đoạn thơ sử dụng bút pháp tả cảnh ngụ tình? 

4.3. Ý nghĩa của các hình ảnh sau: 

a. Hình ảnh bếp lửa (Bếp lửa-Bằng Việt) 

b. Hình ảnh ánh trăng (Ánh trăng-Nguyễn Duy) 

c. Hình ảnh Đầu súng trăng treo (Đồng chí-Chính Hữu). 

4.4. Cảm nhận của em về: 

 a. Tình yêu làng nước của ông Hai (Làng-Kim Lân) 

 b. Tình đồng chí (Đồng chí-Chính Hữu) 

 c. Hình ảnh người lính qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. 
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 d. Vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật anh thanh niên (Lặng lẽ Sa pa-Nguyễn Thành Long) 

 e. Tình cha con (Chiếc lược ngà- Nguyễn Quang Sáng) 

II. PHẦN TIẾNG VIỆT: 

- Nhận diện năm phương châm hội thoại trong tình huống giao tiếp cụ thể; 

- Hiểu và vận dụng hai cách phát triển từ vựng; 

- Nhận diện cách dẫn trực tiếp và gián tiếp thông qua những dấu hiệu hình thức; biết chuyển 

đổi từ lời dẫn trực tiếp sang gián tiếp; vận dụng viết đoạn văn có lời dẫn trực tiếp và gián tiếp; 

1. Các phƣơng châm hội thoại: Phương châm về lượng, Phương châm về chất, Phương châm quan 

hệ, Phương châm cách thức, Phương châm lịch sự. 

2. Sự phát triển từ vựng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp 

a. Khái niệm: 

- Dẫn trực tiếp: là nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật; lời dẫn trực 

tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép. 

+ Nếu đổi vị trí của bộ phận được dẫn thì dấu hai chấm sẽ được thay bằng dấu gạch ngang. 

-  Dẫn gián tiếp: là thuật lại lời nói hay ý nghĩ của người hoặn nhân vật, có điều chỉnh cho thích 

hợp, lời dẫn gián tiếp không được đặt trong dấu ngoặc kép. 

+ Giữa bộ phận được dẫn và các bộ phận khác có thể được ngăn cách bằng từ rằng hoặc là. 

b. Chuyển cách dẫn trực tiếp sang cách dẫn gián tiếp: 

- Thay đổi từ ngữ xưng hô cho phù hợp. 

- Lược bỏ các từ chỉ tình thái. 

- Điều chỉnh, thêm bớt hợp lý đảm bảo nội dung chính. 

- Bỏ dấu ngoặc kép (dấu gạch ngang), dấu hai chấm, thêm từ rằng hoặc là trước lời dẫn.  

4. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

     1.1. Giải thích và cho biết các thành ngữ sau liên quan đến phƣơng châm hội thoại nào? 

- Nói rồng nói rắn 

- Nói trên trời dưới đất 

- Ăn đơm nói đặt 

- Đánh trống lảng 

- Nói như dùi đục chấm mắm cáy 

- Nói toạc móng heo 

- Mồm loa mép giải 

- Nói như đấm vào tai 

- Cãi chày cãi cối 

- Nói có sách mách có chứng 

- Nói đồng quang sang đồng rậm 

- Nói lếu nói láo 

 1.2. Phân tích hiệu quả diễn đạt các biện pháp tu từ trong các đoạn thơ sau: 

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.       (Phạm Tiến Duật) 

 

Sự phát triển từ vựng Tiếng Việt 

Phát triển số lƣợng từ Phát triển nghĩa của từ 

Vay mượn từ (Tiếng 

Hán hoặc tiếng Anh, 

Pháp,…) 

Tạo từ ngữ 

mới 
Phương thức 

hoán dụ 

Phương thức 

ẩn dụ 
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Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm 

Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi 

Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui 

Nhóm dậy cả tâm tình tuổi nhỏ.             (Bằng Việt) 

 

Mặt trời xuống biển như hòn lửa 

Sóng đã cài then, đêm sập cửa.              (Huy Cận) 

 

      Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen 

     Một ngọn lửa, lòng bà luôn ủ sẵn 

     Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng.    (Bằng Việt) 

 

Đêm nay rừng hoang sương muối 

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới 

      Đầu súng trăng treo.                              (Chính Hữu) 

1. 3. Xác định nghĩa gốc, nghĩa chuyển các từ gạch chân? Chuyển nghĩa theo phƣơng thức 

nào? 

III. TẬP LÀM VĂN: PHƢƠNG THỨC TỰ SỰ 

1. Biết vận dụng các hình thức: đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm; người kể chuyện (ngôi 

kể) trong văn bản tự sự. 

2. Biết cách làm bài văn tự sự kết hợp với các yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận, đối thoại, 

độc thoại,… 

3. Dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với yếu tố miêu tả, nghị luận và các hình thức đối thoại, độc 

thoại: 

a. MB: Giới thiệu sự việc, nhân vật được kể. 

b. TB: Kể diễn biến sự việc (Khi kể cần kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận,...) 

c. KB: Kể kết thúc của sự việc và nêu ý nghĩa của câu chuyện. 

4. BÀI TẬP VẬN DỤNG: 

4.1. Chế Lan Viên từng gửi gắm tình yêu quê hương qua những dòng thơ dung dị mà sâu sắc:                                                                                       

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, 

                                                  Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.” 

 Vào vai người cháu trong bài thơ Bếp lửa (Bằng Việt), hãy kể lại kỉ niệm về những năm tháng 

ấu thơ sống bên bà.   

 4.2.  Trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô, Nhà báo I- li- a –Ê-ren –

bua (Nga) đã từng viết:“Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ Quốc”. 

Hãy vào vai ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân kể về tình yêu làng, yêu nước của ông. 

- Mùa xuân là tết trồng cây 

Để cho đất nước ngày càng thêm xuân. 

- Phong lưu rất mực hồng quần. 

Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê. 

- Làn thu thủy nét xuân sơn 

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. 

- Cũng phường bán thịt, cũng tay buôn người 

- Thương nhau tay nắm lấy bàn tay. 

- Cái chân thoăn thoắt 

Cái đầu nghênh nghênh. 

- Anh ở đầu sông, em cuối sông 

Uống chung dòng nước Vàm Cỏ đông 

- Súng bên súng, đầu sát bên đầu. 

- Đầu súng trăng treo. 

- Buồn trông nội cỏ rầu rầu, 

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh. 

- Chân không giày, 
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4.3. Dựa vào truyện  Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng, hãy thay lời Bé Thu, tưởng 

tượng và kể lại cuộc gặp gỡ giữa bé Thu với bác Ba khi bác Ba trao cho Thu kỉ vật của người cha. 

4.4. Đóng vai một nhân vật thích hợp trong bài Ánh trăng của Nguyễn Duy để kể lại chuyện. 

4.5. Ngạn ngữ có câu: Mọi thứ trên đời đều có thể mất đi, duy chỉ có tình yêu thương là mãi 

mãi. Em hãy kể một câu chuyện có nội dung như câu ngạn ngữ trên. 

 

IV. BÀI TẬP PHẦN ĐỌC HIỂU: 

Văn bản 1: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu 

   Một anh con trai đưa cha mình đến một nhà hàng ăn bữa tối. Người cha đã già và yếu lắm 

rồi, trong khi ăn, ông liên tục làm vãi thức ăn ra ngoài, dây trên quần áo của mình. Những người 

ăn tối khác nhìn ông với ánh nhìn đầy chán ghét trong khi người con lại bình thản. 

  Sau khi người cha đã dùng xong bữa, anh con trai không hề tỏ ra xấu hổ hay ngượng ngùng, 

anh lặng lẽ đưa cha mình vào phòng vệ sinh, phủi những vụn thức ăn, tẩy những vết bẩn bám trên 

áo cha, chải đầu cho ông, và chỉnh lại kính mắt của ông cho khỏi rớt. Khi họ bước ra ngoài, cả nhà 

hàng nhìn theo họ trong yên lặng hoàn toàn, không thể hiểu làm cách nào mà một người xa lạ lại 

có thể khiến họ mất mặt một cách công khai như vậy. Anh con trai thanh toán hóa đơn, chuẩn bị 

bước ra ngoài với cha mình. Cùng lúc đó, một người đàn ông trung tuổi trong số những người đến 

ăn tối và cũng là người chứng kiến những hành động đó gọi với theo người con và hỏi anh ta: "Anh 

có nghĩ là mình đã để quên gì không?" 

 Người con trai trả lời: "Thưa ngài, tôi nghĩ là không hề." 

     Người đàn ông mỉm cười, đáp lại: "Không, anh có! Anh đã để lại một bài học lớn cho những ai 

làm con và niềm hy vọng cho những ông bố." 

      Cả nhà hàng lúc đó lặng đi sau lời đáp.                          (Nguồn: Sưu tầm) 

a. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản? 

b. Văn bản gửi tới người đọc thông  điệp gì? Hãy đặt nhan đề cho văn bản trên? 

c. Chỉ ra một lời dẫn trực tiếp ở văn bản trên, dựa vào dầu hiệu nào để nhận biết? 

d. Cho biết từ in đậm trong văn bản được phát triển từ vựng theo cách nào? 

e. Hai từ “nhà hàng” trong đoạn văn, từ nào mang nghĩa gốc, từ nào mang nghĩa chuyển? 

Văn bản 2: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu 

         Một thanh niên nhìn thấy người thầy thời tiểu học của mình tại một đám cưới. Anh ta đến 

chào người thầy với tất cả sự kính trọng: 

- Thầy có nhớ em không ạ? 

      Thầy giáo nói: 

- Thầy không nhớ lắm, hãy nói về em xem nào. 

          Người học trò nói: Em đã học lớp 3 của thầy hồi đó, em đã ăn cắp chiếc đồng hồ của một 

bạn trong lớp. Em chắc là thầy nhớ chuyện đó mà. 

       Một bạn trong lớp có một chiếc đồng hồ rất đẹp, vì vậy em đã ăn trộm nó. Bạn ấy khóc và méc 

với thầy có người lấy cắp đồng hồ của bạn. Thầy bảo cả lớp đứng cho thầy soát túi. Em nhận ra 

rằng hành động của mình trước sau sẽ bị phơi bày ra trước mặt tất cả các bạn. Em sẽ bị gọi là 

thằng ăn cắp, một kẻ nói dối và hạnh kiểm của em sẽ bị hoen ố mãi mãi. 

Thầy đã bắt chúng em đứng quay mặt vào tường và nhắm mắt lại. Thầy soát từng chiếc túi, và khi 

lấy chiếc đồng hồ từ túi của em, thầy tiếp tục soát đến túi của bạn cuối cùng. Xong xuôi, thầy kêu 

chúng em mở mắt ra và thầy ngồi xuống ghế. Giây phút đó em thật sự lo sợ là thầy sẽ bêu tên em ra 

trước các bạn. 

       Thầy giơ cái đồng hồ cho cả lớp thấy và đưa trả lại cho bạn ấy. Thầy đã không nêu tên người 

ăn cắp chiếc đồng hồ. Thầy không nói với em một lời nào và cũng không bao giờ đề cập chuyện đó 



Trường THCS Nguyễn Du 

                      Đề cương ôn tập Ngữ Văn 9 - HKI 

Nhóm ngữ văn 9  Trang 7  

với bất cứ ai. Suốt những năm tiểu học, không một giáo viên hay học sinh nào nói với em về chuyện 

ăn cắp đồng hồ. Em nghĩ Thầy đã cứu vớt cho danh dự của em ngày đó. Thầy không nhớ em sao? 

Sao thầy lại không nhớ em được, thưa thầy? Em chắc là thầy phải nhớ câu chuyện em đã ăn cắp cái 

đồng hồ và thầy không muốn làm em xấu hổ. Đó là một câu chuyện không thể nào quên. 

      Người thầy đáp: 

      - Thầy không thể nào nhớ được ai đã lấy cắp cái đồng hồ ngày đó, bởi vì khi thầy soát túi các 

em, thầy cũng nhắm mắt! 

        Thầy nghĩ rằng việc lấy chiếc đồng hồ đó là một hành động nhất thời bồng bột của các em, 

thầy không muốn hành vi đó lưu lại trong trí nhớ của các em như một vết nhơ mà muốn đó như là 

một bài học để rút kinh nghiệm. Cho nên tốt nhất thầy không nên biết người đó là ai, và cũng không 

nên nhắc lại việc đó vì thầy tin rằng em nào đã lấy sẽ tự biết sửa đổi để trở thành người tốt hơn. 

      Giáo dục là làm cho con người biết hướng thiện, giáo dục không phải là sự trừng phạt! 

Câu chuyện đúc kết lại bằng một bài học nhân văn: "Một người dẫn dắt phải biết VUN XỚI , chứ 

không phải là TRIỆT HẠ! "   (Nguồn sưu tầm)                                                                                                      

a. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản? 

b. Văn bản gửi tới người đọc thông  điệp gì? Hãy đặt nhan đề cho văn bản trên? 

c. Các từ in đậm trong đoạn văn trên phát triển nghĩa theo phương thức nào? 

d. Chỉ ra một lời dẫn trực tiếp trong đoạn văn? 

 

V. MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO 

Đề kiểm tra môn Ngữ văn 9 HKI -Năm học: 2018-2019 

Thời gian: (90 phút) 

Câu 1: (3,0 điểm) Đọc kĩ văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dƣới: 

         Hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến đi, giữa hai người có xảy ra một cuộc tranh 

luận, và một người nổi nóng không kiềm chế được mình đã nặng lời miệt thị người kia. Cảm thấy bị 

xúc phạm, anh không nói gì, chỉ viết lên cát: “Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã làm khác đi 

những gì tôi nghĩ” 

       Họ đi tiếp, tìm thấy một ốc đảo, và quyết định đi bơi. Người bị miệt thị lúc nãy bây giờ bị đuối 

sức và chìm dần xuống. Người bạn kia đã tìm cách cứu anh. Khi lên bờ, anh đã lấy miếng kim loại 

khắc lên đá: “Hôm nay người bạn tốt nhất đã cứu sống tôi”. 

Người kia hỏi: Tại sao khi tôi xúc phạm anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại khắc lên đá?” 

      Anh trả lời: “Những điều viết lên cát sẽ mau chóng xóa nhòa theo thời gian, nhưng không ai có 

thể xóa được những điều tốt đẹp đã được ghi tạc trên đá, trong lòng người.” 

Vậy mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thù hận trên cát và khắc ghi những ân 

nghĩa trên đá.                                                    (Hạt giống tâm hồn) 

a. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản? 

b. Văn bản gửi tới người đọc thông  điệp gì? Hãy đặt nhan đề cho văn bản trên? 

c. Chỉ ra một lời dẫn trực tiếp ở văn bản trên, dựa vào dầu hiệu nào để nhận biết? 

d. Cho biết từ in đậm trong văn bản được phát triển từ vựng theo cách nào? 

Câu 2. (2.0 điểm) 

“Bếp lửa” là bài thơ cùng tên của Bằng Việt là hình ảnh thơ gợi cảm, vừa mang nghĩa tả 

thực vừa mang nghĩa biểu tượng sâu xa. 

       Viết một đoạn văn ngắn nêu ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh này. 

Câu 3: (5.0 điểm)    

Mọi thứ trên đời đều có thể mất đi duy chỉ có tình yêu thương là mãi mãi’. 

Hãy kể một câu chuyện về tình yêu thương. Khi kể cần kết hợp yếu tố nghị luận và miêu tả nội tâm. 
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Đề kiểm tra môn Ngữ văn lớp 9, HKI -Năm học: 2019-2020 

Thời gian: (90 phút) 

Câu 1: (3,0 điểm) Đọc kĩ văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dƣới: 

        Bất ngờ mất điện, một ngọn nến được thắp lên và đang lung linh tỏa sáng. Nến hân hoan 

khi thấy mọi người trầm trồ: “May quá, nếu không có cây nến này, chúng ta sẽ không thấy già 

hết!”. Thế nhưng khi dòng sáp nóng bắt đầu chảy ra, nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại. Đến 

khi chỉ còn một nửa, nến chợt nghĩ: “Chết thật, ta mà cứ cháy mãi thế này thì chẳng bao lâu sẽ tàn 

mất thôi. Tại sao ta phải thiệt thòi như vậy nhỉ?”. Nghĩ rồi nến nương theo một cơn gió thoảng qua 

để tắt phụt đi. Mọi người trong phòng xôn xao: “Nến tắt rồi, tối quá, làm sao bây giờ?”. Cây nến 

mỉm cười tự mãn vì sự quan trọng của mình. Bỗng có người nói: “Nến dễ tắt, để tôi đi tìm cái đèn 

dầu”. Mò mẫm trong bóng tối ít phút, người ta tìm được cây đèn dầu. Đèn được thắp lên, còn cây 

nến cháy dở thì người ta bỏ vào ngăn kéo. Thế là từ hôm đó, nến bị bỏ quên trong ngăn kéo, rồi 

cũng không cón ai nhớ đến nó nữa. Nến hiểu ra rằng, hạnh phúc của nó là được cháy sáng, dù có 

thể cháy với ánh lửa nhỏ và dù sau đó nó sẽ tan chảy đi. Bởi vì nó là ngọn nến. 

                                                                                 (Theo Quà tặng cuộc sống) 

a.  Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản? 

b. Theo em, văn bản trên muốn gửi đến người đọc thông điệp gì? Hãy kể tên một văn bản 

truyện hiện đại đã học trong chương trình Ngữ văn 9, HKI thể hiện ý “hiểu ra rằng, hạnh phúc của 

nó là được cháy sáng, dù có thể cháy với ánh lửa nhỏ…”? 

c. Chỉ ra một lời dẫn trực tiếp trong văn bản trên? 

d. Những từ in đậm trong văn bản trên được phát triển từ vựng theo cách nào? 

Câu 2: (2.0 điểm) Chỉ ra và nêu hiệu quả diễn đạt của phép tu từ trong khổ thơ sau: 

                                                   Trăng cứ tròn vành vạnh 

                                                    Kể chi người vô tình 

                                                   Ánh trăng im phăng phắc 

                                                   Đủ cho ta giật mình 

                                                                   (Nguyễn Duy, Ánh trăng) 

Câu 3: (5.0 điểm) 

Chọn và kể lại một câu chuyện thuộc chủ đề sau theo ngôi kể thứ nhất (kết hợp miêu tả nội 

tâm, nghị luận và các hình thức đối thoại, độc thoại) 

- Ý chí, nghị lực. 

- Lòng bao dung, vị tha. 

                         (Học sinh chỉ chọn một chủ đề trong hai chủ đề mà bài yêu cầu) 

 

HẾT 

 


