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Câu 1: Những tình huống nào trong truyện đã bộ lộ thật sâu sắc và xúc động tình cha con của 

ông Sáu và bé Thu? Sự sáng tạo trong cách xây dựng tình huống truyện của tác giả? 
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Câu 2: Truyện ngắn Chiếc lược ngà được kể theo lời trần thuật của nhân vật nào? Cách lựa chọn 

vai kể như vậy có tác dụng gì trong việc xây dựng nhân vật và thể hiện nội dung tư tưởng của tác 

phẩm? 

LUYỆN THI VÀO 10 – MÔN NGỮ VĂN 

GIÁO VIÊN: UÔNG THU NGA  

Tác phẩm: CHIẾC LƯỢC NGÀ – ĐỀ BÀI 

– ĐỀ BÀI 

– ĐỀ BÀI 
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Câu 3: Chi tiết chiếc lược ngà trong truyện có vai trò như thế nào? 
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Câu 4: Cảm nhận của em về tình cảm cha con sâu nặng thể hiện qua đoạn trích Chiếc lược ngà 

của Nguyễn Quang Sáng. 
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Bài tập vận dụng 

Bài tập 1: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi 

“Nghe mẹ nó bảo gọi ba vào ăn cơm thì nó lại bảo: 

- Thì má cứ kêu đi! 

Mẹ nó nổi giận quơ đũa bếp dọa đánh, nó phải gọi nhưng lại nói trổng: 

- Vô ăn cơm! 

Anh Sáu vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi: “Ba vô ăn cơm”. Con bé cứ đứng trong bếp 

nói vọng ra: 

- Cơm chín rồi! 

Anh cũng không quay lại. Con bé bực quá, quay lại mẹ và bảo: 

- Con kêu rồi mà người ta không nghe” 

(Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng) 

a. Đoạn truyện trên được kể theo ngôi thứ mấy? Ai là người kể? Chọn ngôi kể trên có tác dụng 

như thế nào? 

b. Vì sao “Anh Sáu vẫn ngồi im giả vờ không nghe, chờ nó gọi “Ba vô ăn cơm”? 

c. Con bé trong đoạn truyện trên đã vi phạm phương châm hội thoại nào? Vì sao có sự vi phạm 

đó? 
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Bài tập 2: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: 

 “Trong bữa cơm đó, anh Sáu gắp một cái trứng cá to vàng để vào chén nó. Nó liền lấy 

đũa xoi vào chén, để đó rồi bất thần hất cái trứng ra, cơm văng tung tóe khắp cả mâm. Giận quá 

và không kịp suy nghĩ, anh vung tay đánh vào mông nó và hét lên: 
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- Sao mày cứng đầu quá vậy, hả? 

Tôi tưởng con bé sẽ lăn ra khóc, sẽ giẫy, sẽ đạp đổ cả mâm cơm, hoặc sẽ chạy vụt đi. Nhưng 

không, nó ngồi im, đầu cúi gầm xuống. Nghĩ thế nào, nó cầm đũa gắp lại cái trứng cá để vào 

chén, rồi lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi mâm. Xuống bến, nó nhảy xuống xuồng, mở lòi tói cố 

làm cho dây lòi tói khua rổn rảng, khua thật to, rồi lấy dầm bơi qua sông. Nó sang nhà ngoại, 

mét với ngoại và khóc ở bên ấy” 

a. Đoạn trích trên được trích trong tác phẩm nào? Của ai? Hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm là gì? 

b. Nêu tóm tắt mối quan hệ tình cảm giữa hai nhân vật được kể trước khi sự việc này xảy ra. 

c. sự việc kể trên giữ vai trò như thế nào trong câu chuyện? 

d. Viết một đoạn văn ngắn khoảng 10 - 12 câu phân tích thái độ của bé Thu đối với ba từ khi gặp 

mặt đến khi nó sang nhà bà ngoại. Trong đoạn có sử dụng câu ghép và thành phần phụ chú. 
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Bài tập 3: Trong tác phẩm Chiếc lược ngà , khi ghi lại cảnh chia tay của cha con ông Sáu, tác giả 

viết: 

 “Nhìn cảnh ấy, bà con xung quanh có người không cầm được nước mắt, còn tôi bỗng thấy 

khó thở như có bàn tay ai nắm lấy trái tim mình” 

a. Vì sao khi chứng kiến giây phút này, bà con và nhân vật tôi lại xúc động đến vậy? 

b. Người kể chuyện ở đây là ai? Cách chọn vai kể ấy góp phần như thế nào trong thành công của 

truyện ngắn? 
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