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Môn: NGỮ VĂN; Khối: D 

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
 

 
Câu I (2,0 điểm) 

Trời xanh đây là của chúng ta 
Núi rừng đây là của chúng ta 
Những cánh đồng thơm mát 
Những ngả đường bát ngát 
Những dòng sông đỏ nặng phù sa 
Nước chúng ta 
Nước những người chưa bao giờ khuất 
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất 
Những buổi ngày xưa vọng nói về 

              (Đất nước - Nguyễn Đình Thi, Ngữ văn 12, 
       Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013, tr.125) 

 Đọc đoạn thơ trên và thực hiện các yêu cầu sau:  
 1. Đoạn thơ thể hiện tâm tư, tình cảm gì của tác giả? (0,5 điểm) 
 2. Nêu ý nghĩa tu từ của từ láy “rì rầm” trong đoạn thơ. (0,5 điểm) 
 3. Xác định các dạng của phép điệp trong đoạn thơ và nêu hiệu quả nghệ thuật 
của chúng. (1,0 điểm) 

Câu II (3,0 điểm) 
Có ý kiến cho rằng: “Cống hiến hết mình, hưởng thụ tối đa” là phương châm 

sống tích cực của con người hiện đại, luôn phù hợp với mọi hoàn cảnh. 
Anh/Chị có đồng tình với ý kiến trên không? Hãy viết một bài văn ngắn 

(khoảng 600 từ) bày tỏ chủ kiến của mình.  
 

Câu III (5,0 điểm) 
 
 

Về hình tượng Lor-ca trong bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca của Thanh Thảo, có ý 
kiến cho rằng: Đó là mẫu nghệ sĩ - chiến sĩ, vì dấn thân tranh đấu cho dân chủ và tự do 
nên bị bọn phát xít hành hình. Ý kiến khác thì khẳng định: Đó là mẫu nghệ sĩ thuần túy, 
chỉ đam mê cái đẹp và sáng tạo nghệ thuật, nhưng bị giết hại oan khuất. 

 

Từ cảm nhận của mình về hình tượng Lor-ca, anh/chị hãy bình luận các ý kiến trên. 
 
 

---------- Hết ---------- 
 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh: .............................................; Số báo danh: ................................ 
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