
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

                            Đề 1 

MÔN: NGỮ VĂN 9 

Năm học: 2020 - 2021 

Thời gian làm bài: 90 phút 

 

PHẦN I. (6 điểm) 

      Cho câu thơ: “Bỗng nhận ra hương ổi” 

                                                           (Sang thu – Hữu Thỉnh) 

Câu 1 (1.0 điểm). Chép chính xác những câu thơ còn lại để hoàn chỉnh khổ thơ. Nêu 

hoàn cảnh sáng tác của bài thơ chứa khổ thơ em vừa chép. 

Câu 2 (1 điểm). Nêu ý nghĩa của nhan đề Sang thu. 

Câu 3 (0.5 điểm). Từ “chùng chình” thuộc loại từ nào xét về cấu tạo. Giải thích nghĩa 

của từ “chùng chình”. 

Câu 4 (3.5 điểm). Dựa vào khổ thơ đã chép, hãy viết đoạn văn (khoảng 12 - 15 câu) 

theo phép lập luận tổng phân hợp để làm rõ cảm nhận tinh tế của tác giả trước những 

tín hiệu đầu tiên của giây phút giao mùa. Đoạn văn có sử dụng phép nối và một thành 

phần biệt lập (Gạch chân dưới từ ngữ dùng làm phép nối và thành phần biệt lập, chú 

thích rõ). 

PHẦN II. (4 điểm) 

         “Mỗi một người đều có vai trò trong cuộc đời này và đều đáng được ghi nhận. 

Đó là lí do để chúng ta không vì thèm khát vị thế cao sang này mà rẻ rúng công việc 

bình thường khác. Cha mẹ ta, phần đông, đều làm công việc rất đỗi bình thường. Và 

đó là một thực tế mà chúng ta cần nhìn thấy. Để trân trọng. Không phải để mặc cảm. 

Để bình thản tiến bước. Không phải để tự ti. Nếu tất cả đều là doanh nhân thành đạt 

thì ai sẽ quét rác trên những đường phố? Nếu tất cả đều là bác sĩ nổi tiếng thì ai sẽ 

là người dọn vệ sinh bệnh viện? Nếu tất cả đều là nhà khoa học thì ai sẽ là người tưới 

nước những luống rau? Nếu tất cả đều là kĩ sư phần mềm thì ai sẽ gắn những con 

chíp vào máy tính?  

      Phần đông chúng ta cũng sẽ là người bình thường. Nhưng điều đó không thể ngăn 

cản chúng ta vươn lên từng ngày. Bởi luôn có một đỉnh cao cho mỗi nghề bình 

thường”. 

             (Phạm Lữ Ân – Nếu biết trăm năm là hữu hạn, NXB Hội Nhà văn, 2012) 

Câu 1 (1 điểm). Theo tác giả, vì sao chúng ta “ không vì thèm khát vị thế cao sang 

này mà rẻ rúng công việc bình thường khác”?  

Câu 2 (1.0 điểm). Phân tích cấu tạo ngữ pháp và kết luận kiểu câu theo cấu tạo của 

câu văn: Phần đông chúng ta cũng sẽ là người bình thường. 

Câu 3 (2.0 điểm). Dựa vào nội dung đoạn trích trên kết hợp với những hiểu biết xã 

hội, hãy viết đoạn văn 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của việc 

theo đuổi ước mơ.  

 

 



PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

                            Đề 2 

MÔN: NGỮ VĂN 9 

Năm học: 2020 - 2021 

Thời gian làm bài: 90 phút 

PHẦN I. (6 điểm) 

      Cho câu thơ: “Mùa xuân người cầm súng” 

                                                           (Mùa xuân nho nhỏ- Thanh Hải) 

Câu 1 (1.0 điểm). Ghi lại chính xác những câu thơ còn lại để hoàn chỉnh khổ thơ. 

Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ chứa khổ thơ em vừa chép. 

Câu 2 (1 điểm). Nêu ý nghĩa của nhan đề Mùa xuân nho nhỏ. 

Câu 3 (0.5 điểm). Từ “lộc” thuộc loại từ nào xét về cấu tạo. Giải thích nghĩa của từ 

“lộc”. 

Câu 4 (3.5 điểm). Dựa vào khổ thơ đã chép, hãy viết đoạn văn (khoảng 12 - 15 câu) 

theo phép lập luận tổng phân hợp để làm rõ cảm xúc của nhà thơ trước mùa xuân của 

đất nước. Đoạn văn có sử dụng khởi ngữ và một thành phần biệt lập (Gạch chân dưới 

từ ngữ dùng làm khởi ngữ và thành phần biệt lập, chú thích rõ). 

PHẦN II. (4 điểm) 

      Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi: 

(I) Mỗi người đều có một ước mơ riêng cho mình. Có những ước mơ nhỏ nhoi 

như của cô bé bán diêm trong truyện cổ An-đéc-xen: một mái nhà trong đêm đông 

giá buốt. Và cũng  có những ước mơ lớn lao làm thay đổi cả thế giới như của tỷ phú 

Bill Gates. Mơ ước khiến chúng ta trở nên năng động một cách sáng tạo./ Nhưng 

chỉ mơ thôi thì chưa đủ. Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi đi kèm với hành động 

và nỗ lực thực hiện ước mơ... Tất cả chúng ta đều phải hành động nhằm biến ước 

mơ của mình thành hiện thực. 

(II) [...] Ngày bạn thôi mơ mộng là ngày cuộc đời bạn mất hết ý nghĩa. Những 

người biết ước mơ là những người đang sống cuộc sống của các thiên thần. Ngay cả 

khi giấc mơ của bạn không bao giờ trọn vẹn, bạn cũng sẽ không phải hối tiếc vì nó. 

Như Đôn Ki-hô-tê đã nói: “Việc mơ những giấc mơ diệu kỳ là điều tốt nhất một 

người có thể làm”. 

       (III) Tôi vẫn tin vào những câu chuyện cổ tích - nơi mà lòng kiên nhẫn, ý chí 

bền bỉ sẽ được đền đáp. Hãy tự tin tiến bước trên con đường mơ ước của bạn. 

(Trích Quà tặng cuộc sống , NXB TP.HCM, 2016, tr. 56-57) 

Câu 1 (1 điểm). Tác giả đã chứng minh những ước mơ riêng của mỗi người bằng dẫn 

chứng nào trong đoạn (I)? 

Câu 2 (1.0 điểm). Gọi tên và nêu dấu hiệu của phép liên kết trong các câu văn sau: 

Có những ước mơ nhỏ nhoi như của cô bé bán diêm trong truyện cổ An-đéc-xen: 

một mái nhà trong đêm đông giá buốt. Và cũng  có những ước mơ lớn lao làm thay 

đổi cả thế giới như của tỷ phú Bill Gates.  

Câu 3 (2.0 điểm). Dựa vào nội dung đoạn trích trên kết hợp với những hiểu biết xã 

hội, hãy viết đoạn văn 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về vai trò của ước 

mơ trong cuộc sống. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


