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I. PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CÁC BAN (5,0 điểm)Câu I [ID 71325] (2,0 điểm)
Em hãy viết lại chính xác lời đề từ trong bài thơ “Đàn ghi ta của Lor-ca” của nhà thơ
Thanh Thảo và nêu ý nghĩa đề từ.
Câu II [ID 71326] (3,0 điểm)
Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày quan điểm của mình về việc lựa
chọn nghề nghiệp trong tương lai: chọn nghề phù hợp với năng lực thực tế của mình; chọn nghề
đang được ưa chuộng trong đời sống hay nhất quyết theo đuổi nghề mà mình vẫn yêu thích ?
II. PHẦN RIÊNG (5,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu III.a hoặc III.b)
Câu III.a. [ID 71327] Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm)
Em hãy phân tích hình tượng con Sông Đà trong tùy bút “Người lái đò Sông Đà” của nhà
văn Nguyễn Tuân (phần trích trong Ngữ văn 12, Tập một – NXB Giáo dục, 2011)
Câu III.b. [ID 71328] Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm)
Em hãy phân tích những nét đặc sắc nghệ thuật trong khám phá và thể hiện về Đất Nước
của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm qua đoạn thơ:
“Những người vợ nhớ chồng còn góp cho Đất nước những núi Vọng Phu
Cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn Trống Mái
Gót ngựa của Thánh Gióng đi qua còn trăm ao đầm để lại
Chín mươi chin con voi góp mình dựng đất Tổ Hùng Vương
Những con rồng nằm im góp dòng sông xanh thẳm
Những người học trò nghèo góp cho Đất Nước mình núi Bút, non Nghiên
Con cóc, con gà quê hương cùng góp cho Hạ Long thành thắng cảnh
Những người dân nào đã góp tên Ông Đốc, Ông Trang, Bà Đen, Bà Điểm
Và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi
Chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha
Ôi Đất Nước sau bốn nghìn năm đi đâu ta cũng thấy
Những cuộc đời đã hóa núi sông ta…”
(Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm , Ngữ văn 12 Nâng cao, Tập một, tr.
120 - NXB Giáo dục, 2011)
----HẾT---Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm

>> Để xem lời giải chi tiết của từng câu, truy cập http://tuyensinh247.com/ và nhập mã ID câu

