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Phần I. (5 điểm) 

           Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

“Trước mắt tôi, trường Mĩ Lí trông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái 

đình làng Hòa Ấp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong những buổi trưa hè đầy 

vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ.  

Cũng như tôi, mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ 

dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim non đứng bên 

bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm 

vụng và ao ước thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để 

khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ.” 

                                   (SGK Ngữ văn 8 - Tập 1) 

Câu 1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?  Xác định phương 

thức biểu đạt của văn bản đó (1 điểm). 

Câu 2.  Phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu ghép sau và chỉ ra mối quan hệ, cách 

nối giữa các vế của câu ghép đó (1.5 điểm). 

Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong những buổi trưa hè đầy vắng lặng. 

Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu 

văn sau  (1.5 điểm): 

 Họ như con chim non đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, 

nhưng còn ngập ngừng e sợ. 

Câu 4. Đoạn trích “Tôi đi học” của tác giả Thanh Tịnh đã gợi lại những kỉ niệm 

trong sáng của tuổi học trò, nhất là buổi tựu trường. Từ nội dung đoạn trích và 

những hiểu biết xã hội, hãy trình bày suy nghĩ của em về vai trò của giáo dục đối 

với mỗi người bằng đoạn văn khoảng 7 câu (1 điểm). 

Phần II. Tập làm văn (5 điểm) 

Thuyết minh về chiếc bút bi. 
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