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NỘI DUNG ĐỀ
I. Phần đọc hiểu (3.0 điểm)
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi hoặc thực hiện các yêu cầu phía dưới:
“Nhưng bây giờ thì hắn tỉnh. Hắn bâng khuâng như tỉnh dậy sau một cơn say dài. Cũng như
người say tỉnh dậy, hắn thấy miệng đắng, lòng mơ hồ buồn. Người thì bủn rủn, chân tay không
buồn nhấc. Hay là đói rượu? Nghĩ đến rượu, hắn hơi rùng mình. Ruột gan lại nôn nao lên một
tí. Hắn sợ rượu cũng như người ốm thường sợ cơm. Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá! Có
tiếng cười nói của những người đi chợ. Anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá. Những tiếng quen
thuộc ấy hôm nào chả có. Nhưng hôm nay hắn mới nghe thấy... Chao ôi là buồn!
-

Vải hôm nay bán mấy ?
Kém ba xu, dì ạ!
Thế thì còn ăn thua gì!
Cố khéo co mới được một tấm năm xu
Thật thế đấy. Nhưng chẳng lẽ rằng lại chơi…

Chí Phèo đoán chắc rằng một người đàn bà hỏi một người đàn bà khác đi bán vải ở Nam
Ðịnh về. Hắn lại nao nao buồn, là vì mẩu chuyện ấy nhắc cho hắn một cái gì rất xa xôi. Hình
như có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ. Chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải,
chúng lại bỏ một con lợn nuôi để làm vốn liếng. Khá giả thì mua dăm ba sào ruộng làm.”
(Chí Phèo, Nam Cao, Ngữ văn 11, NXB Giáo dục)
Câu 1. Đoạn văn trên miêu tả tâm trạng nào của Chí Phèo? Tại sao Chí Phèo lại có tâm trạng
đó?
Câu 2. Câu “Hình như có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ” có những nghĩa
tình thái nào?
Câu 3. Dựa vào ngữ cảnh giao tiếp trên, hãy cho biết nghĩa hàm ẩn của câu “Nhưng chẳng lẽ
rằng lại chơi…”
Câu 4. Trong đoạn văn tác giả sử dụng từ láy để miêu tả Chí Phèo. Đó là những từ nào và
cho biết giá trị biều cảm của chúng?
Câu 5. Cảm nhận của em về sự thức tỉnh của Chí Phèo qua đoạn văn trên.

II. Phần làm văn (7.0 điểm)
Câu 1. “Ai cũng muốn làm điều gì đó rất lớn lao, nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống
được tạo thành từ điều rất nhỏ”. (Fank A.Clark)
Hãy viết một bài văn nghị luận ngắn trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.

Câu 2.
" Trong anh và em hôm nay
Đều có một phần Đất Nước
Khi hai đứa cầm tay
Đất Nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm
Khi chúng ta cầm tay mọi người
Đất nước vẹn tròn, to lớn
Mai này con ta lớn lên
Con sẽ mang đất nước đi xa
Đến những tháng ngày mơ mộng
Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó và san sẻ
Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên Đất Nước muôn đời...
(Đất nước- trích Trường ca Mặt đường khát vọng,
Nguyễn Khoa Điềm, SGK Ngữ Văn 12, Tập 1,
NXB Giáo dục, năm 2008).
Về đoạn thơ trên, có ý kiến cho rằng: Đây là lời thức tỉnh của tác giả về ý thức
trách nhiệm của tuổi trẻ đới với Đất nước. Ý kiến khác lại cho rằng: Đoạn thơ là lời kì
vọng của tác giả về thế hệ trẻ sẽ làm nên một đất nước tươi đẹp.
Qua phân tích đoạn thơ, anh/chị hãy bình luận hai ý kiến trên.
-----------------------Hết----------------------Cán bộ coi thi không giải thích đề thi !

