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Câu 1: Kể lại truyện “Thánh Gióng” bằng lời văn của em. 

Gợi ý:  

- Hình thức: bài văn (có mở bài, thân bài, kết bài)  
- Nội dung: “Kể lại truyện Thánh Gióng” 
- Phương thức biểu đạt: Tự sự  

Học sinh có thể kể theo nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo được một số ý sau:  

a. Mở bài: Giới thiệu câu chuyện mình định kể.  
b. Thân bài: Lần lượt kể diễn biến các sự kiện trong câu chuyện 
- Sự sinh nở kì lạ của Gióng.  
- Gặp sứ giả và nhận lời đi đánh giặc.  
- Gióng ăn bao nhiêu cũng không đủ no, cả làng góp gạo nuôi Gióng.  
- Gióng đi đánh giặc và dành chiến thắng.  
- Gióng bay về trời.  
- Vua, nhân dân nhớ công ơn lập đề thờ và những di tích còn lại.  
c. Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về câu chuyện.  

Câu 2: Hình ảnh nào của Gióng là hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí em ? 

Gợi ý:  

- Hình thức: Viết thành đoạn văn (5 đến 7 câu) 
- Nội dung: Trả lời câu hỏi:  

+ Hình hình ảnh nào của Gióng để lại ấn tượng trong em?  

+ Vì sao em lại ấn tượng với hình ảnh ấy?  

Học sinh có thể chọn một số hình ảnh sau: Gióng vươn vai biến thành một tráng sĩ, Gióng 
đánh giặc, Gióng bay về trời… 
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Câu 3: Cho đoạn thơ sau  

Ôi sức trẻ xưa trai Phù Đổng 

Vươn vai lớn bổng dậy nghìn cân 

Cưỡi ngựa sắt bay phun lửa 

Nhổ bụi tre làng đuổi giặc Ân.  

(Tố Hữu)  

 Đoạn thơ trên khiến em liên tưởng tới nhân vật nào? Hãy viết một đoạn văn (từ 10 đến 
15) câu phát biểu cảm nghĩ của em về người anh hùng ấy.  

Gợi ý:  

- Đoạn thơ nói về hình tượng người anh hùng Thánh Gióng.  
- Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau những đảm bảo những ý sau:  

+ Nguồn gốc xuất thân kì lạ (Sự sinh nở kì lạ).  

+ Lòng yêu nước ( tiếng nói đầu tiên của Gióng, sau khi gặp sứ giả thì ăn bao nhiêu cũng 
không đủ no, đánh giặc Ân, nhổ bụi tre đánh giặc)  

+ Là một người không màng công danh lợi lộc cho bản thân (Gióng bay về trời). 

� Quan niệm của nhân dân ta về người anh hùng chống giặc ngọa xâm.  
� Thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết của nhân dân ta.  

Câu 4: Nêu suy nghĩ của em về trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ, xây dựng đất 
nước.  

Gợi ý: 

Suy nghĩ về trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ, xây dựng đất nước:  

- Học sinh có trách nhiệm lớn lao trong việc bảo vệ, xây dựng đất nước. Bởi học sinh là 
những mầm non tương lai của đất nước, những người làm chủ đất nước sau này.  

- Trách nhiệm của học sinh: học tập tốt, rèn luyện về cả đạo đức nhân cách.  
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