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   SỞ GD & ĐT THANH HÓA                                    ĐỀ THI HỌC KÌ I 

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 3               Năm học  2011 – 2012   

                                                           MÔN: NGỮ VĂN - Lớp 12  

                                                              Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể  thời gian phát đề) 

 

I.  PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm) 

Câu 1 [ID 68329] (2,0 điểm) 

Anh (chị) hãy trình bày hoàn cảnh sáng tác và nêu nôi dung chính của bài thơ “Tây Tiến” của 

Quang Dũng. 

Câu 2 [ID 68331] (3,0 điểm)    

“Con ơi! Khi con cất tiếng khóc oe oe chào đời, thì những người xung quanh nhìn con mỉm cười 

sung sướng. Hãy sống sao cho, một ngày nào đó, con có thẻ mỉm cười nhắm mắt xuôi tay khi 

những người xung quanh con đều rơi lệ” (Henry Bordeaux) 

Anh (chị) hiểu gì về câu nói trên?  

II.  PHẦN RIÊNG (5,0 điểm) 

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 3.a hoặc 3.b) 

Câu 3.a [ID 68332] Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm)  

Cảm nhận của anh(chị) về Đất nước trong đoạn thơ sau: 

“Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi 

Đất nước có trong những 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 trồng 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…” 

(“Đất nước”-trích trường ca “Mặt đường khát vọng” của Nguyễn Khoa Điềm) 

Câu 3.b [68334] Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm) 

Cảm nhận của anh(chị) về vẻ đẹp của dòng sông Hương (nhìn từ góc độ tự nhiên) qua thiên tùy bút 

“Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của Hoàng Phủ Ngọc Tường. 

 

----Hết---- 
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