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Câu 1 (2.0 điểm) 

Cho đoạn thơ sau: 

"Đêm nay rừng hoang sương muối 

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới 

Đầu súng trăng treo.” 

(Theo SGK Ngữ Văn 9, tập I, NXB Giáo dục Việt Nam) 

1. Đoạn thơ trên trích trong văn bản nào? Do ai sáng tác? 

2. Trình bày hoàn cảnh ra đời của văn bản ấy. 

3. Nêu ngắn gọn vẻ đẹp của người lính trong đoạn thơ trên. 

 

Câu 2 (3.0 điểm) 

Anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của nhà văn Nguyễn Thành Long có nhiều 

đóng góp cho cuộc đời nhưng lại rất khiêm nhường. Từ vẻ đẹp này của nhân vật, hãy viết bài 

văn nghị luận bày tỏ suy nghĩ của em về đức tính khiêm nhường. 

 

Câu 3 (5.0 điểm) 

Cảm nhận tình yêu làng chân thực và cảm động của ông Hai qua diễn biến tâm trạng nhân vật 

trong văn bản “Làng” của Kim Lân (SGK Ngữ Văn 9, tập I, NXB Giáo dục Việt Nam). 
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