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Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
TẠM BIỆT HUẾ
-Thu BồnBởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ ,
Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng.
Chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu.
Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại
Nhịp cầu cong và con đường thẳng
ngày quên lãng,
Một đời anh tìm mãi Huế nơi đâu ?
Mặt trời vàng và mắt em nâu …
Con sông dùng dằng , con sông không
chảy
Xin chào Huế một lần anh đến,
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu !
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Em rất thực nắng thì mờ ảo,
Tạm biệt Huế với em là vĩnh biệt ,
Xin đừng lầm em với cố đô.
Hải Vân ơi xin Người đừng tắt ngọn sao
khuya.
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Tạm biệt nhé với chiếc hôn thầm lặng,
Nắng minh mang mấy nhịp Tràng Tiền.
Anh trở về hóa đá phía bên kia.
Nón rất Huế nhưng đời không phải thế,
(Huế, 1980)
Câu 1. Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản.(0.5đ )
Câu 2. Anh/ chị hiểu từ “minh mang”như thế nào câu thơ: “ Nắng minh mang mấy nhịp
Tràng Tiền.”? (0.5đ)
Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng 01 biện pháp tu từ trong câu thơ: “ Một đời anh tìm mãi
Huế nơi đâu ?” (1.0đ).
Câu 4. Hình ảnh “Con sông dùng dằng, con sông không chảy/ Sông chảy vào lòng
nên Huế rấ t sâu!” trong văn bản trên có gì khác so với hình ảnh dòng sông Hương trong bài
Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử sau đây:
Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
(Ngữ văn 11, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr. 39) . (Trả lời trong khoảng 5-7
dòng) (1.0đ)
PHẦN II: LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) bày tỏ suy nghĩ về tình
cảm của con người đối với nơi mình từng gắn bó được gợi ở phần Đọc hiểu.
Câu 2. (5,0 điểm) Cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, con người và cuộc sống kháng chiến trong
ơ
đoạn th sau trích trong bài thơ Việt Bắc ( Tố Hữu):

Thương nhau chia củ sắn lùi
Nhớ sao ngày tháng cơ quan
Bát cơm sẻ nửa,chăn sui đắp cùng.
Gian nan đời vẫn ca vang núi đèo
Nhớ người mẹ nắng cháy lưng
Nhớ sao tiếng mỏ rừng chiều
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Chày đêm nện cối đều đều suối
Nhớ sao lớp học i tờ
xa”.
Đồng khuya đuốc sáng những giờ liên hoan
Từ đó, liên hệ đoạn thơ sau trong bài thơ Tây Tiến ( Quang Dũng):
Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa,
Kìa em xiêm áo tự bao giờ
Khèn lên man điệu nàng e ấp
Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ
ể
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cảm hứng sáng tác của mỗi nhà thơ.
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