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ĐỀ THI KHẢO SÁT
TRƯỜNG THPT HÒA HIỆP 4 – BẮC GIANG
Thời gian: 90 phút
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (3,0 ĐIỂM)
Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi
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 xở
Làm nên Đất Nước muôn đời ...
(Đất Nước - trích Mặt đường khát vọng, theo Văn học 12, tập một, tr.249, XNB Giáo dục - 2006)
1. Xác định nội dung chính của khổ thơ trên ?
2. Ở câu thơ Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình , tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì?
Nêu tác dụng?
3. Hãy xác định biện pháp tu từ ở câu thơ còn lại và phân tích ý nghĩa nghệ thuật?
4. Hãy nêu ít nhất 2 lí do trả lời câu hỏi sau: Đất nước muôn đời được làm nên bởi những yếu tố
nào?
PHẦN II. LÀM VĂN (7,0 ĐIỂM)
Câu 1: (2.0 điểm)
Hãy viết đoạn văn ngắn không quá 200 từ trả lời câu hỏi: Tuổi trẻ hôm nay phải làm gì để
góp phần dựng xây Đất Nước?
Câu 2(5.0 điểm)
Nêu cảm nhận của anh/ chị về khổ thơ sau:
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, có nhớ núi non
Nhớ khi kháng Nhật, thuở còn Việt Minh
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Mình đi, mình có nhớ mình
Tân Trào, Hồng Thái, mái đình cây đa.
( Trích Việt Bắc - Tố Hữu, SGK Ngữ văn 12, tập 1, trang 110. NXB GD)
--- Hết ---
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