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Câu 1: Nêu hoàn cảnh sáng tác và ý nghĩa nhan đề bài thơ Đồng chí của Chính Hữu 
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Câu 2: Bài tập luyện tập 
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Bài tập 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:    

“Đêm nay rừng hoang sương muối 

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới 

Đầu súng trăng treo” 

(Đồng chí – Chính Hữu, Ngữ văn 9, tập I , NXB Giáo Dục, 2010) 

a.. Khi nêu xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Đồng chí, có bạn học sinh viết: 

“Bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu trích từ tập thơ “Vầng trăng quầng lửa” và được 

sáng tác trong thời kì kháng chiến chống Mĩ”. 

 Em hãy sửa lỗi kiến thức của câu văn trên. 

b.. Hãy ghi lại tên một tác phẩm đã học (ghi rõ tên tác giả) sáng tác cùng năm với bài thơ Đồng 

chí. 

c. Về câu thơ cuối của bài thơ, nhà thơ Chính Hữu kể rằng lúc đầu ông viết là “Đầu súng mảnh 

trăng treo”, sau đó bớt đi một chữ. Chữ nào trong câu thơ đã được bớt đi? Theo em, vì sao tác giả 

lại bớt đi như vậy? 

d. Hãy viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo cách lập luận tổng – phân – hợp với chủ đề: Ba câu 

kết thúc bài thơ  là bức tranh đẹp về tình đồng chí, là biểu tượng đẹp về cuộc đời người chiến sĩ. 

Trong đoạn có sử dụng câu cảm thán và phép nối để liên kết (gạch dưới câu cảm thán và từ ngữ 

dùng làm phép nối). 

Trả lời: 

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

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

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

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

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

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

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



LUYỆN THI VÀO 10 – MÔN NGỮ VĂN                                                                 GV: UÔNG THU NGA 

 

Liên hệ đăng kí học online tại www.vinastudy.vn  – 0932-39-39-56 
Liên hệ đăng kí học offline tại Hoàng Ngọc Phách – Đống Đa – Hà Nội –01232.64.64.64-Trang 3 -Trang 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



LUYỆN THI VÀO 10 – MÔN NGỮ VĂN                                                                 GV: UÔNG THU NGA 

 

Liên hệ đăng kí học online tại www.vinastudy.vn  – 0932-39-39-56 
Liên hệ đăng kí học offline tại Hoàng Ngọc Phách – Đống Đa – Hà Nội –01232.64.64.64-Trang 4 -Trang 4 

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

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

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

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

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

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

Bài tập 2: Một học sinh chép khổ thơ thứ hai trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu như sau: 

“Ruộng nương anh gửi bạn thân cày 

Gian nhà không mặc kệ gió lung lay 

Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính 

Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh 

Sốt run người vầng trán ướt mồ hôi 

Áo anh rách vai 

Quần tôi có vài mảnh vá 

Miệng cười buốt giá 

Chân không giày 

Thương nhau tay bắt lấy bàn tay” 

a. Chỉ ra từ chép sai và sử lại. Việc chép sai như thế có ảnh hưởng như thế nào tới khả năng biểu 

đạt của bài thơ? 

b. Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính” và 

nêu tác dụng của nó. 

c. Nêu cảm nhận của em về đoạn thơ trên bằng một đoạn văn ngắn, trong đó có sử dụng một phép 

thế, một thành phần phụ chú. 

Trả lời: 
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Bài tập 3: Cho đoạn thơ: 

“Quê hương anh nước mặn đồng chua 

Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá 

Anh với tôi hai người xa lạ 

Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau 

Súng bên súng, đầu sát bên đầu 

Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ 

Đồng chí!” 

(Đồng chí - Chính Hữu) 

 

a. Trong những câu thơ trên, có một từ bị chép sai. Đó là từ nào? Hãy chép lại chính xác câu thơ 

đó. Việc chép sai như vậy có ảnh hưởng đến giá trị biểu cảm của câu thơ như thế nào? 

b. Câu thứ sáu trong đoạn thơ trên có từ “tri kỉ”. Một bài thơ đã học trong chương trình Ngữ văn 

9 cũng có câu thơ dùng từ “tri kỉ”. Đó là câu thơ nào? Thuộc bài nào? Về ý nghĩa từ “tri kỉ” trong 

hai câu thơ đó có điểm gì giống, khác nhau? 

c. Câu thơ thứ bảy trong đoạn thơ trên là một câu đặc việt. Hãy viết đoạn văn khoảng 5 câu phân 

tích nét đặc sắc của câu thơ đó. 
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