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Câu 1: [ ID: 68285]  (2,0 điểm)  

Anh/chị hãy nêu chủ đề của đoạn trích “Tư duy hệ thống – nguồn sức sống mới của đổi mới 

tư duy” của Phan Đình Diệu. Vì sao tư duy hệ thống rất cần cho việc tìm hiểu, khám phá văn học? 

Câu 2: [ID: 68288 ] (3,0 điểm)  

 Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau trong bài “Tiếng hát con tàu” của Chế Lan Viên: 

“Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ 

  Nơi nao qua, lòng lại chẳng yêu thương? 

  Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở 

  Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!” 

(Ngữ văn 12 nâng cao, tập một, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2008, tr. 107) 

Câu 3: [ID: 68291] (5,0 điểm) 

 Anh/chị hãy đọc câu chuyện sau: 

Quà sinh nhật 

Trong năm đứa con của má, chị nghèo nhất. Chồng mất sớm, con đang tuổi ăn học. Gần tới 

lễ mừng thọ bảy mươi tuổi của má, cả nhà họp bàn xem nên chọn nhà hàng nào, bao nhiêu bàn, mời 

bao nhiêu người. Chị lặng lẽ đến bên má: “Má ơi, má thèm gì, để con nấu má ăn?”. Chưa tan tiệc, 

má xin phép về sớm vì mệt. Ai cũng chặc lưỡi: “Sao má chẳng ăn gì?”. 

Về nhà, mọi người tìm má. Dưới bếp, má đang ăn cơm với tô canh chua lá me và dĩa cá bống 

kho tiêu chị mang đến… 

Câu chuyện trên đây chắc hẳn sẽ gợi cho anh/chị nhiều suy nghĩ. Anh/chị hãy ghi lại những 

suy nghĩ của mình về câu chuyện này. 
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