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Câu 1: Giải thích ý nghĩa nhan đề “Cổng trường mở ra”? 

Câu 2: Văn bản “Cổng trường mở ra” có cốt truyện hay không?Người nói trong văn bản là 
ai? Nêu tác dụng của cách viết này?  

Câu 3: Câu kết thúc của văn bản “Cổng trường mở ra”: “Đi đi con hãy can đảm lên, bước 
qua cánh cổng này là một thế giới diệu kì sẽ mở ra” 

Người mẹ muốn nhắn nhủ điều gì với con qua câu nói ấy?Theo em thế giới diệu kì ấy là 
gì? 

Câu 4: Hãy nhập vai người con trong văn bản cổng trường mở ra để viết một đoạn văn 
ngắn bày tỏ lòng biết ơn đối với người mẹ của mình sau khi đọc xong văn bản này.  

Gợi ý 

Câu 1: Ý nghĩa nhan đề “Cổng trường mở ra” 

- Cổng trường mở ra để đón chào những em học sinh.  
- Cổng trường mở ra một thế giới diệu kì. Thế giới của tri thức, của tình cảm, của đạo 

đức những bài học đối nhân xử thế, lẽ sống.  
- Khẳng định vai trò của giáo dục, nhà trường với thế hệ trẻ.  

Câu 2 

- Văn bản “Cổng trường mở ra” là một văn bản không có cốt truyện mà chủ yếu nói về 
tâm trạng của người mẹ.  

- Trong văn bản có hai nhân vật: người mẹ, đứa con. Nhưng người nói là người mẹ. Bà 
mẹ đang trực tiếp nói với con (vì lúc đó đứa con đã ngủ) nhưng thực chất là nói với 
chính mình, đang ôn lại kỉ niệm mà mình đã trải qua.  

- Tác dụng:  

+ Tạo nên chất giọng tâm tình có tác dụng truyền cảm cao.  

+ Làm nổi bật tâm trạng và những kỉ niệm sâu kín tha thiết mà bình thường khó có thể nói 
thành lời.  

Câu 3:  
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- Người mẹ muốn nhắn nhủ, khích lệ con hãy dũng cảm đón nhận bước ngoặt lớn quan 
trọng của cuộc đời mình và khơi gợi cho con hình dung về trường học như một thế giới 
diệu kì, một thế giới thuộc về con.  

- Thế giới diệu kì là:  

+ Thế giới mới lạ trong sự hấp dẫn của tri thức nhân loại.  

+ Thế giới của đạo đức: giúp ta hoàn thiện nhân cách, lẽ sống, tình thương, quan hệ đối 
nhân xử thế... 

+ Thế giới với tình cảm trong sáng, tươi đẹp của tuổi học trò.  

� Một thế giới mà con thuộc về, làm chủ bởi đó sẽ là nơi vun đắp cho tâm hồn con những 
ước mơ đẹp đẽ đầu tiên về một tương lai tươi sáng trong cuộc đời mình...và hành trang 
cũng như niềm tin vững chắc để biến ước mơ đó thành hiện thực. 

Câu 4:   

- Hình thức: viết thành một đoạn văn.  
- Nội dung: đóng vai nhân vật đứa bé viết lời biết ơn mẹ sau khi đọc xong văn bản 

“Cổng trường mở ra”  

Hs có thể sáng tạo nhiều cách kể khác nhau nhưng phải đảm bảo các ý sau:  

+ Giới thiệu mình là nhân vật đứa con được nhắc tới trong văn bản.  

+ Thể hiện sự biết ơn đối với tình cảm và sự lo lắng của mẹ.  

+ Lời hứa sẽ cố gắng, nỗ lực.  
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