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TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 

NĂM HỌC 2016 - 2017 

Môn: Ngữ văn 

Thời gian làm bài: 120 phút   

 

I. PHẦN ĐỌC - HIỂU (3.0 điểm): Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ 

câu 1 đến câu 4: 

 

Thương biển lắm cha ơi 

Đứng dậy đi cha! 

Cha ngồi đó đã nhiều ngày. 

Mắt ráo hoảnh nhìn ra phía biển 

Chiếc điếu cày mấy ngày cha không động đến 

Con thấy đau nhói tận tim mình 

Tấm lưới trên tay cha đặt xuống, nâng lên 

Con biết cha đứt từng khúc ruột. 

"Biển chết rồi con ơi"!  

Cha khóc. 
Lần đầu tiên nước mắt người đàn ông đi biển như cha   

vỡ ra như tia máu chảy quanh hốc má gầy gò. 

Dân Miền Trung quê tôi 

Mấy tuần nay không còn tiếng reo hò 

Câu chuyện ra khơi không còn trong bữa ăn làng biển 

Mẹ bỏ chợ, thuyền úp mình trên bến 

Người ngư dân rồi sẽ ra sao 

Làng biển quê tôi vốn dĩ đã quá nghèo 

Cuộc sống mưu sinh từ con tôm con cá 

Thuyền lưới ra khơi một đời cha chằm vá 

Nuôi con nuôi cháu trưởng thành. 

Có biển nơi mô như biển quê mình 

Cá dưới lòng sâu cá trên mặt nước 

Bao nhiêu cá chết vì nhiễm độc 

Biển gào lên thủy táng những linh hồn 

Làng biển quê tôi chìm ngập nỗi buồn 

Cá chết hồn oan mắt chưa kịp nhắm. 

Đứng dậy đi cha 

Con thương cha nhiều lắm 

Con biết người thương nhớ biển cha ơi! 
……… 

                                                         Hoa Trần 26/4/2016 

Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào? (0,5) 

Câu 2. Xác định các từ ngữ thể hiện tâm trạng trong bài thơ? (0,5) 

Câu 3. Chỉ ra các phương thức biểu đạt chính trong bài thơ? (0,5) 
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Câu 4. Điều gì trong bài thơ tạo nên sự bất ngờ và gây được ấn tượng mạnh đối với 

người đọc. Theo anh /chị thái độ của nhân vật trữ tình trong bài thơ được thể hiện như 

thế nào? (Trình bày trong khoảng 5 dòng). (1,50) 

II. PHẦN II:  LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1. (2,0 điểm):Từ một số ý thơ ở trên em hãy viết một đoạn văn nói về hiện tượng 

cá chết hàng loạt tại ven biển miền Trung. Trình bày suy nghĩ của mình về đến vấn đề 

ô nhiễm môi trường biển hiện nay. 

Câu 2. (5 điểm): Cảm nhận của em về đoạn thơ sau : 

 

 Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc 

Quân xanh màu lá dữ oai hùm. 

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới 

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm 

Rải rác biên cương mồ viễn xứ 

Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh 

Áo bào thay chiếu anh về đất 

Sông Mã gầm lên khúc độc hành 

 

(Trích “Tây Tiến” - Quang Dũng) 
 

 

 

----------- HẾT ---------- 
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