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NỘI DUNG ĐỀ
I. Phần đọc hiểu (2.0 điểm)
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi từ số 1 đến số 5:
…Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói
Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ
Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa
Óng tre ngà và mềm mại như tơ.
Tiếng tha thiết, nói thường nghe như hát
Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
Như gió nước không thể nào nắm bắt
Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh.
Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy
Một tiếng vườn rợp bóng lá cành vươn
Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng suối
Tiếng heo may gợi nhớ những con đường…
(Tiếng Việt – Lưu Quang Vũ)
Câu 1. Xác định các phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn thơ?
Câu 2. Phân tích hiệu quả sử dụng biện pháp tu từ trong hai câu thơ:
Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa
Óng tre ngà và mềm mại như tơ
Câu 3. Qua đoạn thơ trên, anh/chị hiểu gì về tình cảm của nhà thơ với tiếng Việt?
Câu 4. Cùng nhắc đến tiếng Việt, có nhà nghiên cứu viết: “… Họ yêu vô cùng thứ tiếng trong mấy
mươi thế kỉ đã chia sẽ vui buồn với cha ông. Họ dồn tình yêu quê hương trong tình yêu tiếng Việt.
Tiếng Việt, họ nghĩ, là tấm lụa bạch hứng vong hồn bao thế hệ đã qua…” Hãy cho biết những câu
văn trên nằm trong tác phẩm nào, của ai? “Họ” trong cách diễn đạt của tác giả là đối tượng nào?
Câu 5. Hãy ghi lại một đoạn thơ ngắn (khoảng 4-10 câu) mà anh/chị thích và lí giải một nét đẹp độc
đáo nhất ở đoạn thơ.

II. Phần làm văn (8.0 điểm)
Câu 1: Hãy bình luận ý kiến sau:
Kẻ bi quan nhìn thấy mọi khó khăn trong từng cơ hội
Người lạc quan lại nhìn thấy cơ hội trong mỗi khó khăn”.
(N. Mailer)
Câu 2:
Về đoạn thơ sau đây trong bài Việt Bắc của Tố Hữu, có ý kiến cho rằng, đoạn thơ là lời nhắc
nhở của người ở lại với người ra đi về về tình nghĩa trong những năm tháng kháng chiến.
Nhưng cũng có nhận xét cho rằng, đoạn thơ gợi lên bức tranh không gian núi rừng rất đặc
trưng của Việt Bắc.
Qua tìm hiểu đoạn thơ, hãy làm rõ hai ý kiến trên.
Mình đi, có nhớ những ngày
Mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù
Mình về, có nhớ chiến khu
Miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai?
Mình về, rừng núi nhớ ai
Trám bùi để rụng, măng mai để già
Mình đi, có nhớ những nhà
Hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son
Mình về, còn nhớ núi non
Nhớ khi kháng Nhật, thuở còn Việt Minh
Mình đi, mình có nhớ mình
Tân Trào, Hồng Thái, mái đình cây đa?
(Việt Bắc – Tố Hữu)
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