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I. TRẮC NGHIỆM 

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 8: 

(1) Hẳn trong cuộc đời, đã có hơn một lần bạn tự hỏi mình: “Tại sao chuyện này lại xảy 

ra với mình mà không phải một ai khác? Mình đã làm gì mà nên nông nổi này?” ... mà không 

biết rằng bạn không bao giờ đơn lẻ trong khốn khổ cũng như trong hạnh phúc. Cuộc đời là 

một chuỗi các sự kiện ngẫu nhiên và mọi người đều ở trong vòng tác động của nó. Hãy yên 

tâm, vui vẻ mà sống vì rằng bất kì ai trên thế gian này cũng có những trải nghiệm như thế. 

Hãy vượt lên đương đầu với thử thách và phát huy các kĩ năng cần thiết để tồn tại và phát 

triển. 

(2) Nên nhớ rằng cuộc sống luôn đặt ra những thách thức cho bạn. Dường như nó sẵn 

sàng hạ đo ván bạn đôi ba lần trong đời. Bạn không có quyền lựa chọn nó, nhưng bạn có thể 

kiểm soát cách thức phản ứng của mình. Bạn phải tin rằng bạn có khả năng vượt qua mọi thử 

thách. 
(Trích Thay thái độ đổi cuộc đời, Jeff Keller, NXB Tổng hợp TP HCM, 2017) 

Câu 1: Đoạn trích trên thuộc phong cách ngôn ngữ: 

a. Báo chí 

b. Nghệ thuật 

c. Chính luận 

d. Sinh hoạt 

Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là: 

a. Miêu tả 

b. Tự sự 

c. Biểu cảm 

d. Nghị luận 

Câu 3: Xác định phép liên kết trong hai câu sau: Nên nhớ rằng cuộc sống luôn đặt ra những 

thách thức cho bạn. Dường như nó sẵn sàng hạ đo ván bạn đôi ba lần trong đời. 

a. Phép nối 

b. Phép lặp 

c. Phép thế 

d. Phép liên tưởng 

Câu 4: Thao tác lập luận chính được sử dụng trong đoạn trích trên là: 

a. Phân tích 

b. Chứng minh 

c. Bình luận 

d. So sánh 

Câu 5: Câu văn: Hãy yên tâm, vui vẻ mà sống vì rằng bất kì ai trên thế gian này cũng có 

những trải nghiệm như thế thuộc kiểu câu: 

a. Câu nghi vấn 

b. Câu cầu khiến 

c. Câu trần thuật 

d. Câu cảm thán 

Câu 6: Thông điệp của đoạn trích trên là: 

a. Cuộc sống vốn chứa đựng nhiều khó khăn, thách thức, chỉ cần có thái độ tích cực, tin 

tưởng vào bản thân thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả. 

b. Chúng ta không có quyền lựa chọn cuộc đời của mình vì vốn dĩ nó luôn sẵn áp đặt mọi 

khó khăn thử thách. 

c. Cuộc sống là một cuộc đấu mà ở đó chúng ta luôn gặp thất bại. 

d. Mỗi người đều có năng lực, sở trường, khát vọng, nếu biết phát huy ta sẽ thành công. 

Câu 7: Tác dụng của các câu hỏi tu từ được sử dụng trong đoạn (1) là: 

a. Tăng sức gợi cho việc diễn đạt. 
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b. Tăng sức thuyết phục cho lập luận. 

c. Tác động vào suy nghĩ của người đọc. 

d. Tất cả các đáp án trên. 

Câu 8: Từ “hạ đo ván” được sử dụng trong đoạn (2) được hiểu là: 

a. thách thức 

b. đánh bại 

c. một trận đấu 

d. khó khăn 

Câu 9: Tại sao tác giả cho rằng chúng ta không bao giờ đơn lẻ trong khốn khổ cũng như 

trong hạnh phúc ? 

a. Vì chúng ta ai cũng có các mối quan hệ và dễ dàng tìm một ai đó bên cạnh. 

b. Vì khi khốn khổ cũng như trong cuộc sống chúng ta đều được sống là chính mình 

c. Vì trong cuộc sống này luôn có rất nhiều người sẵn sàng đồng cảm, sẻ chia với chúng 

ta, trong khốn khổ cũng như trong hạnh phúc. 

d. Vì chúng ta khốn khổ hay hạnh phúc là do suy nghĩ của ta mà thôi. 

Câu 10: Tại sao tác giả cho rằng: Bạn không có quyền lựa chọn nó, nhưng bạn có thể kiểm 

soát cách thức phản ứng của mình ?  

a.  Vì từ khi sinh ra, mỗi người không được lựa chọn cuộc sống cho mình, nhưng họ có 

thể tự tạo ra cuộc sống mà mình mong muốn thông qua những nhận thức, suy nghĩ và 

hành động của mình. 

b. Vì cuộc sống luôn chứa đựng nhiều khó khăn, thử thách và mỗi người không được lựa 

chọn điều đó, nhưng nếu chúng ta kiểm soát phản ứng của ta trước khó khăn thử thách 

đó ta có thể vượt qua và thành công. 

c. Vì cuộc sống vốn dĩ không công bằng, mỗi người phải tự lựa chọn cách sống, cách ứng 

xử phù hợp với hoàn cảnh của mình. 

d. Vì mỗi người có một cuộc sống khác nhau, không ai giống ai, nhưng nếu ta có hành 

động phù hợp thì chúng ta có thể có cuộc sống mà mình mong muốn. 

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ câu 11 đến câu 21: 

Kiều từ trở gót trướng hoa(1), 

Mặt trời gác núi chiêng đà thu không(2) 

Gương nga(3) chênh chếch dòm song, 

Vàng gieo ngấn nước, cây lồng bóng sân. 

Hải đường lả ngọn đông lân43), 

Giọt sương gieo nặng cành xuân la đà. 

(Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du, NXB Dân trí, 2011, tr.14,15) 

Chú thích:  (1)trướng hoa: Bức trướng thêu hoa, chỉ buồng của phụ nữ; (2)chiêng đà thu không: tiếng 

chiêng báo hiệu buổi chiều; (3) gương nga: mặt trăng (4)đông lân: hàng xóm phía đông; 

Câu 11: Đoạn thích thuộc phong cách ngôn ngữ: 

a. Nghệ thuật 

b. Sinh hoạt 

c. Báo chí 

d. Khoa học 

Câu 12: Đoạn trích sử dụng các phương thức biểu đạt: 

a. Miêu tả, tự sự 

b. Miêu tả, biểu cảm 

c. Tự sự, biểu cảm 

d. Miêu tả, nghị luận 

Câu 13: Đoạn trích trên được viết theo thể thơ: 

a. Tự do 

b. Lục bát 

c. Song thất lục bát 

d. Thất ngôn 

Câu 14: Hình ảnh “mặt trời gác núi” miêu tả thời gian nào trong ngày? 
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a. Buổi sáng sớm 

b. Buổi chiều tà 

c. Buổi đêm 

d. Buổi khuya 

Câu 15: Hình ảnh thiên nhiên được miêu tả qua các từ và cụm từ: 

a. gương nga 

b. hải đường lả ngọn 

c. giọt sương gieo nặng 

d. Tất cả các đáp án trên 

Câu 16: Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ: Gương nga chênh chếch dòm song là: 

a. So sánh 

b. Nhân hoá 

c. Điệp ngữ 

d. Hoán dụ 

Câu 17: Từ “vàng” trong câu thơ “vàng gieo ngấn nước cây lồng bóng sân” được hiểu là: 

a. Màu vàng của dòng sông 

b. Ánh sáng của vầng trăng 

c. Cả a và b đều đúng 

d. Cả a và b đều sai. 

Câu 18: Hình ảnh thiên nhiên được miêu tả trong câu thơ: Hải đường lả ngọn đông lân là: 

a. Cành hoa hải đường nghiêng xuống bên nhà hàng xóm 

b. Cành hoa hải đường lả lơi trước ngọn gió 

c. Cả a và b đều sai 

d. Cả a và b đều đúng  

Câu 19: Tác dụng của phép đảo trật tự cú pháp trong câu thơ: Vàng gieo ngấn nước cây 

lồng bóng sân là: 

a. Nhấn mạnh tâm trạng của con người 

b. Tô đậm nét đẹp của đêm thu huyền ảo, thơ mộng 

c. Thể hiện những băn khoăn, suy tư của nhân vật trữ tình 

d. Không có đáp án đúng. 

Câu 20: Câu thơ cuối trong đoạn trích sử dụng biện pháp tu từ nào? 

a. So sánh 

b. Nhân hoá 

c. Phép đối 

d. Phép lặp 

Câu 21: Ý nào đúng nhất khi nhận xét về nội dung và nghệ thuật trong đoạn trích? 

a. Đoạn trích đã tái hiện một đêm mùa thu tuyệt đẹp với bút pháp tả cảnh ngụ tình đặc sắc. 

b. Đoạn trích thể hiện rõ nét tâm trạng của Thuý Kiều trong một đêm thu thơ mộng. 

c. Đoạn trích đã miêu tả thành công không gian sống của Thuý Kiều. 

d. Đoạn trích đã thể hiện tình yêu thiên nhiên sâu đậm của tác giả. 

II. TỰ LUẬN 

Viết bài văn ngắn (hoặc đoạn văn) trình bày cảm nhận của em về nhân vật Từ Hải trong 

đoạn trích Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều, Nguyễn Du, Ngữ văn 10, Tập hai, NXB Giáo dục 

Việt Nam, 2020). 

 


