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Câu 1: Ý nghĩa nhan đề Những ngôi sao xa xôi 

Trả lời 

- Thoạt đầu, có vẻ như không có gì thật gắn bó với nội dung của truyện. Và chỉ gần đến 

cuối câu chuyện, hình ảnh những ngôi sao mới xuất hiện trong những cảm xúc hồn nhiên, mơ 

mộng của Phương Định, ngôi sao trên bầu trời thành phố.  

- Ánh đèn điện như những vì sao lung linh trong xứ sở thần thiên của những câu chuyện cổ 

tích. 

+ Biểu hiện cho cho những tâm hồn hết sức hồn nhiên, mơ mộng, lãng mạn của những cô 

gái thành phố. 

+ Biểu hiện cho những khát vọng, ước mơ trong tâm hồn thiếu nữ về một cuộc sống thanh 

bình, êm ả giữa những gì gần gũi khốc liệt của chiến tranh, không khí bàng hoàng của bom đạn, 

tất cả như trở nên xa vời. 

+ Ánh sáng của các vì sao thường nhỏ bé, không dễ nhận ra, không rực rỡ chói loà như 

mặt trời, và cũng không bàng bạc, thấm đẫm bao phủ như mặt trăng. Nhiều khi nhìn lên bầu trời, 

ta phải thật chăm chú mới phát hiện ra những ngôi sao ấy.  

- Và phải chăng vẻ đẹp của các cô thanh niên xung phong ấy cũng như vậy. Và chúng lại « 

xa xôi », vì thế phải thật chăm chú mới nhìn thấy được, mới yêu và quý trọng những vẻ đẹp như 

thế. 

Câu 2: Tóm tắt nội dung cốt truyện và ý nghĩa của truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi 

Trả lời: 

- Tóm tắt truyện: Ba nữ thanh niên xung phong làm thành một tổ trinh sát mặt đường tại 

một địa điểm trên tuyến đường Trường Sơn. Họ gồm có : hai cô gái rất trẻ là Định và Nho, còn tổ 

trưởng là chị Thao lớn tuổi hơn một chút. Nhiệm vụ của họ là quan sát địch ném bom, đo khối 

lượng đất đá phải san lấp do bom địch gây ra, đánh dấu vị trí các trái bom chưa nổ và phá bom. 

Công việc của họ hết sức nguy hiểm vì luôn phải đối mặt với thần chết trong mỗi lần phá bom và 

phải làm việc giữa ban ngày dưới bom đạn của quân thù trên một tuyến đường ác liệt. Tuy vậy, 

họ vẫn lạc quan yêu đời, vẫn có những niềm vui hồn nhiên của tuổi trẻ, những giây phút thanh 

thản, mơ mộng và đặc biệt họ rất gắn bó, yêu thương nhau trong tình đồng đội, dù mỗi người một 

cá tính. Cái hang đá dưới chân cao điểm là “ngôi nhà” của họ đã lưu giữ biết bao kỉ niệm đẹp của 
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ba cô gái mở đường trong những tháng ngày gian khổ mà anh hùng của cuộc kháng chiến chống 

Mĩ. 

- Ý nghĩa: Làm nổi bật tâm hồn tỏng sáng, mơ mộng, tình thần dũng cảm, cuộc sống chiến 

đấu vô cùng gian khổ, hi sinh nhưng rất hồn nhiên, lạc quan của những cô gái thanh niên xung 

phong trên tuyến đường Trường Sơn. Đó chính là hình ảnh đẹp, tiêu biểu về thế hệ trẻ Việt Nam 

trong thời kì kháng chiến chống Mĩ. 

Câu 3: Truyện được kể từ điểm nhìn trần thuật của nhân vật nào? Việc chọn vai kể như vậy có 

tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung truyện? 

Trả lời 

- Truyện được trần thuật từ ngôi thứ nhất và những người kể chuyện cũng là nhân vật chính. 

- Tác dụng: Sự lựa chọn ngôi kể như vậy phù hợp với nội dung tác phẩm và tạo thuận lợi để tác 

giả miêu tả, biểu hiện thế giới tâm hồn, những cảm xcus và suy nghĩ của nhân vật. Để cho nhân 

vật là người trong cuộc kể lại thì câu chuyện sẽ thật hơn, cụ thể và sinh động hơn, tạo cho người 

đọc cảm giác tin vào câu chuyện hơn. Và ở đây, truyện viết về chiến tranh, tất nhiên phải có bom 

đạn, chiến đấu, hi sinh, nhưng trong truyện này, hiện lên khá rõ là thế giới nội tâm của các cô gái 

thanh niên xung phong với vẻ đẹp tâm hồn của một thế hệ trẻ thời kháng chiến chống Mĩ. Đó 

cũng là do cách lựa chnj và kể của tác giả - nhất là vai kể ở đây lại là một cô gái trẻ Hà Nội có cá 

tính nhiều mộng mơ với những kỉ niệm đẹp của thời thiếu nữ. 

Câu 4 : Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 

 “Bây giờ là buổi trưa. Im ắng lạ. Tôi ngồi dựa vào thành đá và khe khẽ hát. Tôi mê hát. 

Thường cứ thuộc một điệu nhạc nào đã rồi bịa ra lời mà hát. Lời tôi bịa lộn xộn mà ngớ ngẩn 

đến tôi cũng ngạc nhiên, đôi khi bò ra mà cười một mình. Tôi là con gái Hà Nội. Nói một cách 

khiêm tốn, tôi là một cô gái khá. Hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao kiêu hãnh như 

đài hoa loa kèn. Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm”. 

 Xa đến đâu mặc kệ. Nhưng tôi thích ngắm mắt mình trong gương, nó dài dài màu nâu hay 

nheo lại như bị chói nắng.” 

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

2. Xác định lời dẫn trực tiếp và câu đặc biệt trong đoạn trích trên. 

3. Giới thiệu ngắn gọn (không quá nửa trang giấy thi) về nhân vật tôi trong tác phẩm. 

4. Kể tên một tác phẩm viết về người chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ mà em đã học 

trong chương trình Ngữ Văn 9 và ghi rõ tên tác giả. 

Trả lời 

1.  
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 - Đoạn trích trên được trích trong truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê - 

một trong những cây bút nữ tiêu biểu, trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mĩ. 

- Hoàn cảnh sáng tác: Truyện "Những ngôi sao xa xôi" ở trong số những tác phẩm đầu tay 

của Lê Minh Khuê, viết năm 1971, lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc đang diễn ra các 

liệt.Văn bản đưa vào sách giáo khoa có lược bớt một số đoạn. Truyện ngắn được đưa vào tuyển 

tập “Nghệ thuật truyện ngắn thế giới” xuất bản ở Mĩ. 

2.  

 - Lời dẫn trực tiếp: “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm” 

 - Câu đặc biệt: Im ắng lạ 

3. Học sinh có thể giới thiệu theo nhiều cách khác nhau, miễn là triển khai một cách hợp lí, logic, 

thuyết phục. Tham khảo bài viết dưới đây: 

Là con gái Hà Nội vào chiến trường đánh giặc, cô mang theo những kỉ niệm đẹp của  một 

thời học sinh vô tư lự bên người mẹ và những hình ảnh, những kỉ niệm thân thương quá đối với 

thành phố của cô (1). Ở chiến trường 3 năm, đã quen với những thử thách nguy hiểm, giáp mặt 

hàng ngày với cái chết, nhưng cô không hề mất đi sự hồn nhiên, trong sáng và những ước mơ về 

tương lai : nhạy cảm, mơ mộng và thích được hát(2).Cô hồn nhiên đến đáng yêu khi gặp cơn mưa 

đá trên cao điểm : « Tôi chạy vào, bỏ trên bàn tay đang xoè ra của Nho mấy viên đá nhỏ. Lại 

chạy ra, vui thích cuống cuồng. Rồi mưa tạnh, tôi bỗng thẫn thờ tiếc không nói nổi »(3). Cùng 

với trận mưa đá ấy, những kỉ niệm thời thiếu nữ lại trào lên trong cô « xoáy mạnh như sóng » biết 

bao hình ảnh thân thương của gia đình, thành phố và quê hương (4).Nó vừa là niềm khao khát, 

vừa làm dịu mát tâm hồn trong hoàn cảnh căng thẳng,khốc liệt của chiến trường (5). Là cô gái 

xinh đẹp, đầy nữ tính, biết điệu đà làm dáng nhưng lại rất kín đáo, tế nhị, có chiều sâu  trong tình 

cảm và tự trọng về bản thân mình (6).Biết mình được các anh lính  để mắt, điều đó khiến cô vui 

và tự hào nhưng cô không hề tỏ ra vồn vã, săn đón, cô luôn kín đáo giữa đám đông : “đứng ra 

xa,khoanh tay lại trước ngực và nhìn đi nơi khác, môi mím chặt” (7). Cô yêu mến đồng đội, đặc 

biệt là hai người bạn gái cùng tổ, luôn lo lắng sau mỗi lần phá bom, rồi chăm sóc đồng đội như 

một y tá (8). Cô còn yêu mến và cảm phục tất cả những chiến sĩ mà cô gặp trên tuyến đường 

Trường Sơn (9). Trong suy nghĩ của cô : « những người đẹp nhất, thông mình, can đảm và cao 

thượng nhất là những người mặc quân phục có ngôi sao trên mũ (10).  Cuộc sống chiến đấu đối 

mặt với kẻ thù hàng ngày, thần Chết luôn đe doạ từng giây phút đã rèn luyện cho cô gái Hà thành 

đức tính dũng cảm, gan dạ, tự tin để hoàn thành mọi nhiệm vụ (11). Công việc hàng ngày của cô 

và đồng đội rất nhiều và nguy hiểm : phá bom, ít nhất là 3 quả, có ngày 5 quả », công việc khủng 

khiếp bóp nghẹt trái tim,nhưng cô nói về chừng ấy công việc gọn gàng, khô khốc, tĩnh nhẹ như 

không, cô nghĩ về công việc của mình quá giản dị và còn cho là có cái thú riêng(12). Chiến tranh 

và đạn bom giặc Mỹ đã làm cô lớn lên, trở thành dũng sĩ mạnh mẽ mà cô không hề biết : « quen 

rồi. Một ngày tôi phá bom đến 5 lần. Ngày nào ít : ba lần. Tôi có nghĩ đến cái chết. Nhưng một 

cái chết mờ nhạt, không cụ thể » (13). Những cảm xúc, suy nghĩ chân thực của cô đã truyền sang 
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cho người đọc nỗi niềm đồng cảm, yêu mến và sự kính phục (14). Tất cả đã được tác giả kể chân 

thực, sinh động và tự nhiên qua tâm lí nhân vật ở những sự việc và chi tiết có ý nghĩa trong 

truyện,  và những nét tâm lí này lại được chính nhân vật nói lên qua vai kể của mình nên lại càng 

thấm thía(15). 

4. Tác phẩm cũng viết về người chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ mà em đã học trong 

chương trình Ngữ Văn 9: Bài thơ về tiểu đội xe không kính  của Phạm Tiến Duật. 

Câu 5 : Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 

 “(1) Chúng tôi cả ba người. (2) Ba cô gái. (3) Chúng tôi ở trong một cái hàng dưới chân 

cao điểm. (4) Con đường qua trước hang kéo lên đồi, đi đến đâu đó, xa! (5) Đường bị đánh lở 

loét, màu đất đỏ, trắng lẫn lộn. (6) Hai bên đường không có lá xanh. (7) Chỉ có những thân cây 

bị khô bị tước cháy. (8) Những cây nhiều rễ nằm lăn lóc. (9) Những tảng đá to. (10) Một vào cái 

thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó, han gỉ nằm trong đất” 

1. Ba cô gái được nhắc đến trong đoạn trích là ai? Trong tác phẩm nào? Của ai? Công việc của họ 

là gì? 

2. Chỉ ra ít nhất hai câu đặc biệt trong đoạn văn trên. Việc sử dụng hàng loạt câu đặc biệt trong 

đoạn văn trên có tác dụng gì? 

3. Viết một đoạn văn ngắn để phân tích vẻ đẹp của ba cô gái (khoảng 12 - 15 câu) 

Trả lời 

1. Ba cô gái được nhắc đến là Phương Định ( nhân vật trung tâm) Thao và Nho .Công việc của 

họ: Họ là những nữ thanh niên xung phong trên tuyến đường trường sơn với nhiệm vô là "đo khối 

lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần là phá bom" 

=> Đoạn văn cho ta hiểu thêm về công việc của họ : vô cùng khã khăn, nguy hiểm, luôn cận kề 

cái chết nhưng họ rất dũng cảm 

2. 

- Câu đặc biệt được sử dụng trong đoạn trích: (2), (6), (7), (9) 

 - Tác dụng: Việc sử dông hàng loạt câu đặc biệt trong đoạn văn như muốn khắc sâu thêm 

quang cảnh đặc biệt của tuyến đường Trường Sơn, nơi bị bom Mỹ tàn phá ác liệt nhằm chặn 

tuyến huyết mạch chi viện cho chiến trường của quân ta, cũng là nơi ba cô gái thanh niên xung 

phong sống, chiến đấu gan dạ, quả cảm.  

3. Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau, miễn hợp lí và logic. Tham khảo đoạn 

văn sau: 

Ba cô gái ở trong một cái hang dưới chân cao điểm, giữamột vùng trọng điểm trên tuyến 

đường Trường Sơn, nơi tập trung nhiều nhất bom đạn, sự nguy hiểm và ác liệt, từng ngày từng 
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giờ phải đối mặt với bom rơi, đạn nổ. (1) Công việc của các cô chạy trêncao điểm giữa ban ngày, 

phơi mình ra giữa vùng trọng điểm đánh phá của máy bay địch để đo và ước tính khối lượng đất 

đá lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếucần thì phá bom. (2) Họ là những cô gái còn rất trẻ, 

tuổi đời mười tám đôi mươi. Nghe theo tiếng gọi thiêng liêngcủa Tổ quốc, họ rời xa gia đình, xa 

mái trường, tình nguyện vào cái nơi mà sự mất còn chỉ diễn ra trong gang tấc (3) Qua thực tế 

chiến đấu, cả ba cô gái đều có tinh thần trách nhiệm cao với công việc,lòng dũng cảm, gan dạ 

không sợ gian khổ hi sinh bởi cái họ quan tâm chính là liệu mìn có nổ, bom có nổ không mà thôi. 

(4) Điều ấy cũng có nghĩa, họ đã đặt công việc lên trên cả tính mạng của mình.(5) Đối diện với 

công việc nguy hiểm, cái chết lúc nào cũng lơ lửng treo trên đầu, những cô gái ấy can trường, 

bình tĩnh và có tinh thần dũng cảm. (6) Ở họ còn có tình đồng đội gắn bó, thân thiết: hiểu được 

tính tình, sở thích của nhau, quan tâm chăm sóc nhau rất chu đáo. Đặc biệt lúc Nho bị thương, cả 

Thao và Phương Định đều lo lắng và chăm sóc cho cô như ruột thịt. (7) Cuộc sống chiến đấu ở 

chiến trường thật gian khổ, hiểmnguy nhưng họ luôn lạc quan, yêu đời. (8) Họ có cuộc sống nội 

tâm phong phú, đáng yêu, dễ xúc cảm, nhiều mơ ước. Họ thíchlàm đẹp cho cuộc sống của mình 

ngay cả trong hoàn cảnh chiến trường ác liệt. (9). Họ hồn nhiên như những đứa trẻ trước cơn mưa 

đá. Và trận mưa đã trở thành nỗi nhớ - sự nối dài quá khứ hôm qua và khát vọng mai sau.(10) Kỉ 

niệm sống dậy như những khoảng sáng trong tâm hồn, những cảm xúc hồn nhiên như nguồn 

sống, điểm tựa, giúp họ thêm vững vàng, thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn,nguy hiểm. 

(11) 

Câu 6: (Đề thi thử lần 3 năm học 2014 - 2015 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ) 

Dưới đây là trích đoạn trong truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê): 

“Những cái xảy ra hàng ngày: máy bay rít, bom nổ. Nổ trên cao điểm, cách cái hang này 

khoảng 300 mét. Đất dưới chân chúng tôi rung. Mấy cái khăn mặt mắc ở dây cũng rung. Tất cả, 

cứ như lên cơn sốt. Khói lên, và cửa hang bị che lấp. Không thấy mây và bầu trời đâu nữa. 

Chị Thao cầm cái thước trên tay tôi, nuốt nốt miếng bích quy ngon lành: “Định ở nhà. 

Lần này nó bỏ ít, hai đứa đi cũng đủ”, rồi kéo tay áo Nho, vác xẻng lên vai và đi ra cửa. 

Tôi không cãi chị. Quyền hạn phân công là ở chị. Thời gian bắt đầu căng lên. Trí não tôi 

cũng không thua. Những gì đã qua, những gì sắp tới... không đáng kể nữa. Có gì lý thú đâu, nếu 

các bạn tôi không quay về?...” 

(Ngữ văn 9, tập II, NXB Giáo Dục, 2010) 

1. Tác phẩm Những ngôi sao xa xôi được sáng tác trong hoàn cảnh nào? 

2. Nêu ngắn gọn nội dung chính của đoạn trích trên. 

3. Tìm hai câu rút gọn trong đoạn văn trên và cho biết hiệu quả của việc sử dụng các câu rút gọn 

đó. 
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4. Từ tình đồng chí, đồng đội của những nữ thanh niên xung phong trong tác phẩm Những ngôi 

sao xa xôi và những hiểu biết xã hội, em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng nửa trang giấy thi) về 

sức mạnh của tình đoàn kết trong cuộc sống hiện nay. 

Trả lời: 

1. Hoàn cảnh sáng tác: Truyện "Những ngôi sao xa xôi" ở trong số những tác phẩm đầu tay của 

Lê Minh Khuê, viết năm 1971, lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc đang diễn ra các 

liệt.Văn bản đưa vào sách giáo khoa có lược bớt một số đoạn. Truyện ngắn được đưa vào tuyển 

tập “Nghệ thuật truyện ngắn thế giới” xuất bản ở Mĩ. 

2. Nội dung của đoạn trích trên: tái hiện lại những cảnh tượng bom đạn chiến tranh khốc liệt trên 

tuyến đường Trường Sơn. Ở nơi đó có những nữ thanh niên xung phong dũng cảm chiến đấu, phá 

bom. Họ có tình đồng đội keo sơn, họ vô cùng gắn bó, yêu thương, quan tâm hết mực đến nhau 

3.  

- Hai câu rút gọn trong đoạn trích:  

+ Nổ trên cao điểm, cách cái hang này khoảng 300 mét 

+ Không thấy mây và bầu trời đâu nữa 

- Hiệu quả của việc sử dụng các câu rút gọn: Làm cho câu văn ngắn gọn, tránh lặp từ; 

thông tin nhanh, nhịp văn dồn dập phản ánh được sự khốc liệt của chiến trường. 

4. Đoạn văn cần đảm bảo những yêu cầu về: 

- Nội dung: Từ tình đồng chí, đồng đội của những nữ thanh niên xung phong trong tác 

phẩm Những ngôi sao xa xôi, nêu được những suy nghĩ của về sức mạnh của tình đoàn kết : giúp 

con người hòa nhập, gắn kết trong cộng đồng; tạo nên sức mạnh lớn lao để vượt qua khó khăn, 

đạt được thành công trong mọi hoàn cảnh (1,0đ) 

- Hình thức: kết hợp các phương thức biểu đạt, diễn đạt rõ ý, độ dài theo qui định... 
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