BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHẦN THƠ NGỮ VĂN 9
Chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu
Câu 1. Hình ảnh cây tre và hình ảnh mặt trời trong bài Viếng lăng Bác là
hình ảnh gì?
A.Tả thực.
B. So sánh.
C. Ẩn dụ.
D. Tượng trưng.
Câu 2. Hình ảnh con cò trong bài thơ của Chế Lan Viên tượng trưng cho ai?
A. Hình ảnh người mẹ.
B. Hình ảnh người nông dân.
C. Hình ảnh người con.
D. Không thể hiện điều gì.
Câu 3. Giọt long lanh trong bài Mùa xuân nho nhỏ là giọt gì?
A. Mưa xuân.
B. Sương sớm.
C. Âm thanh tiếng chim chiền chiện.
D. Tưởng tượng của nhà thơ.
Câu 4. Em bé trong bài Mây và sóng không đi theo những người xa lạ trên
mây, trong sóng là vì sao?
A. Bé chưa biết bơi.
B. Bé sợ xa nhà vì bé còn nhỏ quá.
C. Bé thương yêu mẹ, không muốn làm mẹ buồn.
D. Bé không biết bay.
Câu 5. Một số câu thơ trong bài Con cò của Chế Lan Viên lấy ý từ đâu?
A. Ca dao. B. Tục ngữ.
C. Dân ca.
D. Tự sáng tạo.
Câu 6. Con cò trong bài Con cò là hình ảnh được tác giả sử dụng biện pháp
nghệ thuật nào?
A. Ẩn dụ.
B.Hoán dụ.
C.So sánh.
D. Nhân hóa.
Câu 7. Nét đậm đà phong vị Huế trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ được thể
hiện ở đâu?
A. Hình ảnh, màu sắc: dòng sông xanh, bông hoa tím biếc.
B. Âm thanh, ca nhạc dân gian: Nam ai, Nam bình, nhịp phách tiền
C. Nhịp điệu, giọng điệu trong thể thơ 5 chữ, khi khoan thai dịu dàng, khi
hối hả khẩn trương.
D. Cả 3 ý trên.

Câu 8. Bµi th¬ Mïa xu©n nho nhá cña Thanh H¶i ®-îc
s¸ng t¸c trong giai ®o¹n nµo ?
A. 1930 - 1945.
B. 1945 -1954.
C. 1954 - 1975.
D. 1975 - 2000.
Câu 9. Nối tên tác phẩm với tác giả phù hợp.
TT
Tên tác phẩm
Tên tác giả
Đáp án.
1
Nói với con.
A
Y Phương 1...................
...
2
Mây và sóng.
B
H. Ten.
2...................
.....
3
Chó Sói và Chiên con. C
Thanh Hải 3...................
.....
4
Mùa Xuân nho nhỏ.
D
R. Ta-go.
4...................
....
BÀI TẬP TỰ LUẬN
Câu 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời những câu hỏi bên dưới:
“Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Ta nhập vào hòa ca
Một nốt trầm xao xuyến.
Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc.”
a. Đoạn thơ trên trích từ tác phẩm nào? Cho biết tên tác giả?
b. Nêu một biện pháp tu từ mà em thích nhất trong đoạn thơ trên?
c. Em hãy cho biết tác dụng của biện pháp tu từ đó?
Câu 2:
a.Hãy nêu tên các thành phần biệt lập đã được học.
b.Chỉ ra và nêu tên cụ thể thành phần biệt lập có trong đoạn văn sau đây:
“ Hồi còi thứ hai của chị Thao.Tôi nép người vào bức tường đất, nhìn
đồng hồ. Không có gió. Tim tôi cũng đập không rõ. Dường như vật duy nhất
vẫn bình tĩnh, phớt lờ mọi biến động chung là chiếc kim đồng hồ. Nó chạy
sinh động và nhẹ nhàng, đè lên những con số vĩnh cửu…”
(Những ngôi sao xa xôi – Lê Minh Khuê)

Câu 3
Từ nội dung của đoạn thơ ở câu 1 phần tự luận, em hãy viết một đoạn văn
nghị luận xã hội (từ 10 đến 15 dòng) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa lẽ
sống cao đẹp của tuổi trẻ ngày nay đối với đất nước.
Câu 4
C¸c t¸c phÈm th¬ ®· häc trong ch-¬ng tr×nh Ng÷
v¨n 9 ®· thÓ hiÖn nh- thÕ nµo vÒ cuéc sèng cña ®Êt
n-íc vµ t- t-ëng, t×nh c¶m cña con ng-êi?
C©u 5.
Đoạn mở đầu một bài thơ có câu: “Mọc giữa dòng sông xanh”
a) Hãy chép tiếp năm câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh khổ thơ đầu của
bài thơ và cho biết nội dung chính của khổ thơ.
b) Trong khổ thơ này những câu thơ nào thể hiện hình ảnh thơ đẹp,
giàu chất tạo hình, bộc lộ cảm xúc vui tươi, trong trẻo của tác giả trước cảnh
mùa xuân? Nhận xét cách dùng từ của tác giả.
Câu 6:
Phân tích những cảm xúc của nhà thơ Viễn Phương trong đoạn thơ sau:
“Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim !”
(Viếng lăng Bác - Viễn Phương)

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHẦN TRUYỆN
Khoanh tròn chữ cái( A hoặc B,C, D) đứng đầu ý trả lời đúng.
Câu 1: Tác giả nào quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An?
A. Kim Lân
B. Nguyễn Minh Châu
C. Nguyễn Thành Long
C. Lê Minh Khuê
Câu 2: Nhân vật nào không được nhắc đến trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa
Pa”
A. Bác lái xe
B. Ông họa sĩ
C. Cô gái
D. Ông Hai
Câu 3: Người kể chuyện trong truyện ngắn Làng ?
A. Bác Thứ
B. Ông chủ tịch
C. Người kể không xuất hiện
D. Ông Hai
Câu 4: Nhân vật anh thanh niên trong truyện Lặng lẽ Sa Pa được Nguyễn
Thành Long miêu tả chủ yếu bằng cách nào?
A. Anh tự giới thiệu về mình
B. Được tác giả miêu tả một cách trực tiếp
C. Hiện ra qua sự nhìn nhận đánh giá của nhân vật khác.

D. Được giới thiệu qua lời kể của ông họa sĩ già
Câu 5 : Khi chứng kiến cảnh cha con bé Thu chia tay, người kể chuyện cảm
thấy “ khó thở như có bàn tay ai nắm lấy trái tim”. Chi tiết đó nói lên tâm
trạng gì ở nhân vật này ?
A.Xúc động nghẹn ngào
B. Đau đớn tột cùng
C. Sung sướng đến khó tả
D. Giận dữ, phẫn uất
Câu 6 : “ Tây nó đốt nhà tôi rồi ông chủ a., đốt nhẵn” thể hiện thái độ
ông Hai như thế nào ?
A. Đau xót
B. Vui mừng
C. Căm thù bọn xâm lược
D. Căm ghét vì làng
theo Tây
Câu 7: Nhân vật ông Hai là hình tượng của:
A. Người nông dần có những chuyển biến mới trong tình cảm thời kì kháng
chiến chống Pháp
D. Người lao động trong thời kì bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền
Bắc
C. Người cha trong chiến tranh
D. Tuổi trẻ Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước
Câu 8: Nhận xét nào sau đây không nói đúng phẩm chất của anh thanh niên?
A. Yêu nghề, ý thức được trách nhiệm công việc
B. Yêu cuộc sống, chu đáo, quan tâm đến mọi người
C. Yêu làng, yêu nước, tinh thần cách mạng cao
D. Sống khoa học, khiêm tốn
Câu 9. Bé Thu trong truyện ngắn "Chiếc lược ngà" là một cô bé đáng yêu,
em hãy nêu một số đặc điểm về nhân vật này
Câu 10. Nhan đề truyện ngắn "lặng lẽ Sa Pa" của Nguyễn Thành Long gợi
cho em suy nghĩ gì?
Câu 11 : Tóm tắt ngắn gọn truyện “Làng” của Kim Lân
Câu 12: Nêu những nét nổi bật về tính cách và phẩm chất của các nhân vật
trong truyện hiện đại Việt Nam đã học ? ( Ông Hai, Anh Sáu, anh thanh
niên)

