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Câu 1: Ý nghĩa nhan đề Những ngôi sao xa xôi 
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Câu 2: Tóm tắt nội dung cốt truyện và ý nghĩa của truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi 
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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? 
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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. 
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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) 
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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. 

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. 
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