ĐỀ SỐ 26- LUYỆN THI QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂ N NĂM 2019
( Thời gian: 120 phút)

Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm) Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu:

Đón chào Thượng đỉnh Mỹ - Triều
Các bạn ơi, ngạc nhiên không
Người dân Việt tự hào đón khách
Chẳng cần nhắc nhở nhà nhà giữ sạch
Tự treo cờ,hoa, mặc áo hình Trump Jung un cạnh trái tim mình
Bởi lẽ tự đáy lò ng dân yêu chuộng hoà
bình
Họ chẳng ngại ngần từ tối đến bình minh
Chờ đón đoàn, vẫy cờ hoa hò reo rộn rã
Họ chợt quên đi vất vả
Ngồi nhâm nhi tách trà nóng tâm tình
Những câu chuyện về chiến tranh, thế giới
hoà bình
Những câu chuyện về thế giới văn minh
Về những người làm quan được dân yêu
dân mến
Những doanh nhân tự hào mang đến
Sản phẩm tuyệt vời mà đời họ cần lao

Phục vụ cho thượng khách tận hưởng sự
mời chào
Chẳng tính chi đến một hào chi phí
Các trang face book, Zalo chợt ồn ào hơn
nhỉ
Văn thơ bỗng hay hơn cả ngày thường
Họ gác lại những câu chuyện tình trường
Những đau thương mà bấy lâu nếm trải
Họ bỗng thấy cần yêu thương trở l ại
Cần một môi trường đem tới sự phồn vinh
Cần những người làm quan quên lợi ích
riêng mình
Cần mọi thông tin trở nên minh bạch
Cần những công chức ngày càng trong
sạch
Để ngày mai họ thêm sự tự hào
Khách đến nhà mà hạnh phúc biết bao
Người già trẻ em, mọi người đều háo hức
Việt Nam ơi điểm đến tuyệt làm sao!!!
(Tuyết Nhung, Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia, 27 -02-2019)
(Nguồn https://www.chungta.com)
1. Trong bài thơ, Người dân Việt tự hào đón khách thể hiện bằng những việc làm cụ
thể nào?
2. Theo anh, chị, tại sao phải: gác lại/Những đau thương mà bấy lâu nếm trải?
3. Chỉ ra và nêu tác dụng 01 biện pháp tu từ trong đoạn thơ:
Cần một môi trường đem tới sự phồn vinh
Cần những người làm quan quên lợi ích riêng mình
Cần mọi thông tin trở nên minh bạch
Cần những công chức ngày càng trong sạch
4. Thông điệp mà Anh/Chị tâm đắc nhất qua bài thơ là gì? Nêu lí do chọn thông điệp
đó.
Phần II. Làm văn (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trả lời câu hỏi: Anh, chị
làm gì để góp phầ n làm choViệt Nam trở thành điểm đến tuyệt làm sao ! được gợi ra ở phần
đọc hiểu.
Câu 2. (5,0 điểm) Cảm nhận vẻ đẹp hai đoạn thơ sau trong bài thơ Tây Tiến ( Quang
Dũng)
Đoạn 1:
Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống
Heo hút cồn mây, súng ngửi trời
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi
Đoạn 2:
Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa,
Khèn lên man điệu nàng e ấp
Kìa em xiêm áo tự bao giờ
Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ.
Từ đó, nhận xét về hồn thơ của Quang Dũng.

