ĐỀ SỐ 30- LUYỆN TH I QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN NĂM 2019
( Thời gian: 120 phút)

Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Trẻ, ngỡ mình nặng nhất
Già, biết mình nhẹ tênh
Thời gian như rìu sắc
Đẽo bạc cả đầu xanh
(Ngỡ, Lê Quốc Hán , Trích Bến vô cùng , Nxb Hội Nhà văn)
1. Văn bản được được kết hợp những phương thức biểu đạt nào?
2. Xác định hai biện pháp tu từ nghệ thuật ở hai câu đầu của bài thơ.
3. Anh/chị có nhận xét gì về cách sử dụng hai từ ngỡ và biết trong bài thơ?
4. Khi đọc bài thơ này, có người nhận xét rằng: Bài thơ đã đem đến cho người đọc
những cái giật mình nhận thức. Anh/chị có đồng ý với nhận định này không? Vì sao?
Phần II. Làm văn (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Từ văn bản đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ bày tỏ suy nghĩ về hậu
quả những ngộ nhận trong cuộc đời đối với tuổi trẻ hôm nay.
Câu 2. (5,0 điểm)
Phân tích cảm hứng về đất nước trong đọan trích “Đất Nước” của nhà thơ Nguyễn
Khoa Điềm:
Đoạn 1:

Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi
Đất Nước có trong nhữn g cái “ngày xửa ngày xưa... ” mẹ thường hay
kể
Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
Đất Nước lớn lên khi dân mình biết tròng tre mà đánh giặc
Tóc mẹ thì bới sau đầu
Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn
Cái kèo, cái cột thành tên
Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng
Đất Nước có từ ngày đó... .
Đoạn 2:
Để Đất Nước này là Đất Nước Nhân dân
Đất Nước của Nhân dân, Đất Nước của ca dao thần thoại
Dạy anh biết “ yêu em từ thuở trong nôi”
Biết quý công cầm vàng những ngày lặn l ội
Biết trồng tre đợi ngày thành gậy
Đi trả thù mà không sợ dài lâu
ừ
đó,
nhận
xét
về cách sử dụng chất liệu văn hoá dân gian của nhà thơ.
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