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Câu 1: Dòng cảm xúc của nhân vật “tôi” diễn biến theo trình tự thời gian nào? 

A. Thời gian từ con đường đến trường đến khi ngồi trong lớp học 

B. Không gian từ nhà đến lớp học 

C. Thời gian, không gian từ hiện tại trở về quá khứ theo hành trình tới trường đến lúc 

vào lớp 

D. Theo trình tự không gian từ con đường hẹp tới lớp học với mùi hương lạ xông lên. 

Câu 2: Trong truyện ngắn, tác giả so sánh những cô cậu học trò với sự vật gì? 

A. Những làn mây lướt ngang trên ngọn núi. 

B. Những con chim non bên bờ tổ. 

C. Như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời thoáng đãng.  

Câu 3: Đọc xong truyện ngắn Tôi đi học, em có nhận xét gì về cách xây dựng tình huống 

của truyện ngắn này? 

Trả lời:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Câu 4: Cách tổ chức bố cục truyện ngắn Tôi đi học có gì độc đáo? 

Trả lời:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Câu 5: Em có nhận xét gì về tình cảm của người lớn dành cho các em nhỏ? Tình cảm cao 

đẹp của ông đốc khiến em có suy nghĩ gì về tình thầy trò? 

Trả lời: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Câu 6: Ý nghĩa của các hình ảnh so sánh trong tác phẩm  

Trả lời: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 7: Truyện ngắn Thanh Tịnh giàu chất thơ và chất trữ tình. Điều đó khiến em liên 

tưởng đến truyện ngắn của nhàn văn nào trong thời kì văn học Việt Nam 1930 – 1945. 

Trả lời: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 8 : Ấn tượng của em về buổi tựu trường đầu tiên 

Trả lời: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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