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I.Phần đọc hiểu
Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi bên dưới:
Tôi cũng hy vọng các em đã học đủ để nhận ra rằng các em đã học ít thế nào,
các em đã học ít đến mức mà hôm nay mới chỉ là bắt đầu. Và khi các em vừa bắt
đầu, trước khi các em nghĩ đến chuyện bay cao bay xa, hãy tập làm bất cứ thứ gì,
có thể cả những thứ chẳng có ý nghĩa gì chứ không phải chỉ là những điều các em
thích hay cho là quan trọng… Hãy phát triển và bảo vệ một giá trị đạo đức bằng
cách đưa ra các lập luận để chấp nhận nó. Hãy mơ những giấc mơ vĩ đại. Hãy làm
việc cật lực. Hãy nghĩ cho bản thân mình. Hãy yêu tất cả những thứ các em thích
và những người các em cảm mến bằng tất cả tấm lòng của mình. Và hãy làm tất cả
những điều đó, như thể các em đang bị thúc giục, mỗi giây mỗi phút, từng chút
một. Hãy tin bữa tiệc nào rồi cũng tàn nhưng các em đừng bao giờ tham gia vào
một cuộc vui khi đã đến lúc tàn, cho dù buổi chiều hôm nay có rực rỡ đến thế nào.
(Trích Bài phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp trường trung học Wellesley –
hiệu trưởng David McCullough )
1. Đoạn trích trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?
2. Theo em, thầy hiệu trưởng David McCullough muốn nhắn gửi điều gì qua câu:
“Trước khi các em nghĩ đến chuyện bay cao bay xa, hãy tập làm bất cứ thứ gì,
có thể cả những thứ chẳng có ý nghĩa gì chứ không phải chỉ là những điều các
em thích hay cho là quan trọng.”?
3. Hãy tìm câu rút gọn trong những câu dưới đây. Khôi phục thành phần câu được
rút gọn “Tôi cũng hy vọng các em đã học đủ để nhận ra rằng các em đã học ít
thế nào, các em đã học ít đến mức mà hôm nay mới chỉ là bắt đầu... Hãy mơ
những giấc mơ vĩ đại. Hãy làm việc cật lực”.
4. Viết một vài câu văn nêu cảm nghĩ của em về câu nói của thầy hiệu trưởng
David McCullough: “Hãy yêu tất cả những thứ các em thích và những người các
em cảm mến bằng tất cả tấm lòng của mình".
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Bài tập 1: Những trường hợp sau đây, trường hợp nào là tục ngữ, trường hợp nào
là thành ngữ ?

a/ Xấu đều hơn tốt lỏi
b/ Con dại cái mang
c/ Giấy rách phải giữ lấy lề .
d/ Dai như đỉa đói.

e/ Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa .
g/ Cạn tàu ráo máng .
h/ Giàu nứt đố đổ vách .
i/ Cái khó bó cái khôn .

Bài tập 2:
Các nghĩa sau đây (Cột B) phù hợp với nội dung câu tục ngữ nào ở (Cột A) ?

B

A
1. Ăn không nên đọi nói không nên
lời.

a/ Kiên trì nhẫn nại thì việc khó đến đâu
cũng làm được
b/ Ăn và nói đều chưa sõi, chỉ người vụng
2. Có công mài sắt có ngày nên kim . dại trong đường ăn nói, cư xử
c/ Sự hoạn nạn của một người và sự chia sẻ
3. Lá lành đùm lá rách.
của đồng loại
d/ Người đầy đủ, không gặp hoạn nạn thì
4.Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
giúp người túng thiếu, gặp hoạn nạn
e/ Những kẻ có lòng dạ xấu thường tìm
5.Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
nhau , kéo bè kéo cánh với nhau
g/Ảnh hưởng của môi trường đối với con
6.Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài .
người và sinh vật
Bài tập 3: Khôi phục thành phần rút gọn trong các câu sau
a/ Tiếng hát ngừng. Cả tiếng cười. (Nam Cao )
b/ Mong các cháu mai sau lớn lên thành những người dân xứng đáng với đất nước
độc lập tự do. ( Hồ Chí Minh)
d/Uống nước nhớ nguồn ( Tục ngữ)
Bài tập 4
a/ Nhắc lại một kỉ niệm về tình bạn .
b/ Giới thiệu về người bạn của mình.
c/ Trình bày quan điểm về tình bạn .
Trường hợp nào trong ba trường hợp trên là văn nghị luận? Giải thích?
Bài tập 5
Lập dàn ý chi tiết đề sau:
Lạc Long Quân và Âu Cơ
Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng

Những ai đã khuất
Những ai bây giờ
Yêu nhau và sinh con đẻ cái
Gánh vác phần người đi trước để lại
Dặn dò con cháu chuyện mai sau
Hằng năm ăn đâu làm đâu
Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ…
(Trích Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm)
Những câu thơ trích trong bài thơ “ Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm gợi cho
chúng ta một đạo lí trong cuộc sống. Hãy viết một bài văn nghị luận chứng minh
đạo lý ấy là truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta.
** Học sinh làm vào vở bài tập. Giáo viên sẽ kiểm tra trong tuần đi học lại.

