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Hãy chỉ ra các phép liên kết sau:  

(1) Tôi nghĩ đến sức mạnh của thơ. Chức năng và vinh dự của thơ.    

(2) Sáng hôm sau. Hắn thức dậy trên cái giường nhà hắn.    

(3) Buổi sáng, Bé dậy sớm ngồi học bài. Dậy sớm học bài là một thói quen tốt. Nhưng 

phải cố gắng lắm mới có được thói quen ấy. Rét ghê. Thế mà Bé vùng dậy, chui ra được 

khỏi cái chăn ấm. Bé ngồi học bài. 

(4) Tôi biết trong vụ này anh không phải là thủ phạm. Thủ phạm là người khác cơ.                                                                                                      

(5) Tre, anh hùng lao động! Tre, anh hùng chiến đấu! 

(6) Nguyễn Trãi sẽ sống mãi trong trí nhớ và tình cảm của người Việt Nam ta. Và chúng 

ta phải làm cho tên tuổi và sự nghiệp của Nguyễn Trãi rạng rỡ ra ngoài bờ cõi nước ta. 

(Phạm Văn Ðồng) 

(7) Tiếng hát ngừng. Cả tiếng cười.   

(8) Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác, 

đều dòng dõi tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ, ta phải nhận rằng đã là con 

Lạc, cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. (Hồ Chí Minh) 

(9) Gà lên chuồng từ lúc nãy. Hai bác ngan cũng đã ì ạch về chuồng rồi. Chỉ duy có hai 

chú ngỗng vẫn tha thẩn đứng giữa sân.   (Tô Hoài) 

(10) Gia đình mất hẳn vui. Bà khổ, Liên khổ, mà ngay chính cả y cũng khổ. 

(11) Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. Về 

kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho nhân dân ta nghèo nàn, thiếu 

thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. 

(12) Rõ ràng Trống Choai của chúng ta đã hết tuổi bé bỏng thơ ngây. Chú chẳng còn phải 

quấn quýt quanh chân mẹ nữa rồi.    

(13) Dân tộc ta có một lòng yêu nước nồng nàn. Ðó là một truyền thống quý báu của ta.    

(14) Chim chóc cũng đua nhau đến bên hồ làm tổ. Những con sít lông tím, mỏ hồng kêu 

vang như tiếng kèn đồng. Những con bói cá mỏ dài lông sặc sỡ. Những con cuốc đen trùi 

trũi len lủi giữa các bụi ven bờ. 
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(15) Cóc chết bỏ nhái mồ côi, 

Chẫu ngồi chẫu khóc: Chàng ôi là chàng! 

Ễnh ương đánh lệnh đã vang! 

Tiền đâu mà trả nợ làng ngóe ơi! 

(16) Năm hôm, mười hôm... Rồi nửa tháng, lại một tháng.  (Nguyễn Công Hoan) 

(17) Nhà văn là chiến sĩ – Ngòi bút là vũ khí 

(18) Những vấn đề vật chất giải quyết không khó đâu. Bây giờ các đồng chí gặp khó 

khăn, theo tôi nghĩ, một phần lớn là do không có người quản lí. Có người quản lí rất tận 

tụy, đồng thời rất kiên trì, thì giải quyết được rất nhiều việc. (Phạm Văn Ðồng) 

(19) ... Dẫu sao thì tôi vẫn mắc nợ anh ấy một chút lòng tử tế. Gặp lúc cần đến tôi, tôi 

phải lấy sự tử tế ra mà đối lại. Không lẽ tôi ghẻ lạnh? Tôi đành xếp tập giấy đang viết dở 

lại, đi theo anh ấy vậy...  (Nam Cao) 

(20) Biết rất rõ về tôi, địch quyết bắt tôi khuất phục. Nhưng tôi quyết giữ vững lập trường 

chiến đấu của mình. ( Nguyễn Ðức Thuận) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.vinastudy.vn/


NGỮ VĂN 9                                                                                                             GV: TRIỆU NGỌC LINH   

www.vinastudy.vn  - Đam mê để thành công   – 0932-39-39-56 -Trang 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.vinastudy.vn/


NGỮ VĂN 9                                                                                                             GV: TRIỆU NGỌC LINH   

www.vinastudy.vn  - Đam mê để thành công   – 0932-39-39-56 -Trang 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.vinastudy.vn/


NGỮ VĂN 9                                                                                                             GV: TRIỆU NGỌC LINH   

www.vinastudy.vn  - Đam mê để thành công   – 0932-39-39-56 -Trang 5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.vinastudy.vn/

