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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 – LẦN III 

Năm học: 2016-2017 – Thời gian làm bài: 120 phút 

I. Đọc hiểu (3,0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

[…] Về mặt đạo lí, xem những người nhân văn chủ nghĩa là ăn bám cũng là sai 

lầm nghiêm trọng. Tự do, bình đẳng, bác ái chính là tiêu chí cơ bản của một xã hội 

bắt đầu hiểu bản chất con người. Chúng ta sinh ra, ai cũng có quyền bình đẳng, 

nhưng tạo hóa không thể công bằng với mỗi cá nhân.Tạo hóa không thể phân phát 

trí tuệ và kĩ năng như nhau cho tất cả mọi người.Chúng ta không thể chọn cha mẹ, 

chọn gia cảnh để sinh ra. Có nghĩa con người sinh ra vốn lại không bình đẳng. 

Vậy thì ai sẽ mang lại cho chúng ta sự bình đẳng nếu không phải là những 

người theo chủ nghĩa nhân văn – những người quan tâm không chỉ tới những 

cá nhân xuất chúng mà còn tới những mảnh đời bất hạnh – nền tảng quan 

trọng của một xã hội tìm kiếm sự công bằng? Và để đảm bảo sự đánh giá công 

bằng đối với người sản xuất, có thể dẫn ra một quan điểm, ai đóng thuế nhiều và 

tạo nhiều việc làm cho xã hội là người tốt.Giá trị của một người chính là ở chỗ 

người đó phục vụ xã hội như thế nào. Mà phục vụ thì không chỉ là “tạo” hay “sản 

xuất”, mà quan trọng hơn cả là tổ chức được một xã hội dân chủ, công bằng, phát 
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triển và văn minh, nơi lợi ích riêng của mỗi cá nhân kết hợp nhuần nhị với lợi ích 

chung của toàn xã hội. 

(Trích Đạo đức mới là gì? – Đỗ Kiên Cường, Ngữ văn 11 nâng cao tập 2, NXB 

Giáo dục, 2015) 

Câu 1: Chỉ ra thao tác lập luận chính trong tác phẩm. 

Câu 2: Anh chị hiểu thế nào về câu nói sau: Chúng ta sinh ra, ai cũng có quyền 

bình đẳng, nhưng tạo hóa không thể công bằng với mỗi cá nhân. 

Câu 3: Việc sử dụng câu hỏi tu từ trong câu văn in đậm có tác dụng gì? 

Câu 4: Về mặt đạo lí, xem những người nhân văn chủ nghĩa là ăn bám cũng là sai 

lầm nghiêm trọng.Anh/chị có đồng tình với quan điểm trên đây của tác giả 

không?Vì sao? 

II. Làm văn (7 điểm) 

Câu 1: (2 điểm) 

Hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh chị 

về ý kiến được nêu trong đoạn trích Giá trị của một người chính là ở chỗ người đó 

phục vụ xã hội như thế nào. 

Câu 2: (5 điểm) 

Cảm nhận về vẻ đạp trữ tình của hình tượng sông Đà, từ đó nêu nhận xét về nghệ 

thuật sử dụng ngôn ngữ của tác giả Nguyễn Tuân trong đoạn văn: 

Thuyền tôi trôi trên sông Đà.Cảnh ven sông ở đây lặng tờ.Hình như từ đời Lý, đời 

Trần, đời Lê, quãng sông này cũng lặng tờ như đến thế mà thôi.Thuyền tôi trôi qua 

một nương ngô nhủ lên mấy lá ngô non đầu mùa.Mà tinh không một bóng 
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người.Cỏ gianh đồi núi đang ra những nõn búp.Một đàn hươi cúi đầu ngốn búp cỏ 

gianh đẫm sương đêm.Bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử.Bờ sông hồn nhiên 

như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa. Chao ôi, thấy thèm được giât mình vì một tiếng 

còi xúp-lê của một chuyến xe lửa đầu tiên đường sắt Phú Thọ - Yên Bái – Lai 

Châu. Con hươu thơ ngộ ngẩng đầu nhung khỏi áng cỏ sương, chăm chăm nhìn tôi 

lừ lừ trôi trên một mũi đò. Hươu vểnh tai, nhìn tôi không chớp mắt mà như hỏi tôi 

bằng cái tiếng của con vật hiền lành “Hỡi ông khách sông Đà, có phải ông cũng 

vừa nghe thấy một tiếng còi sương”. Đàn cá dầm xanh quẫy vọt lên mặt sông, 

bụng trắng như bạc rơi thoi.Tiếng cá đập nước sông đuổi mất đàn hươu vụt 

biến.Thuyền tôi trôi trên “Dải sông Đà bọt nước lênh bênh – Bao nhiêu cảnh bấy 

nhiêu tình” của “một người tình nhân chưa quen biết” (Tản Đà). Dòng sông 

quãng này lững lờ như nhớ thương những hòn đá thác xa xôi để lại trên thượng 

nguồn Tây Bắc. Và con sông như đang lắng nghe những giọng nói êm êm của 

người xuôi, và con sông đang trôi những con đò mình nở chạy buồm vải nó khác 

hẳn những con đỏ đuôi én thắt mình dây cổ điển trên dòng trên” 

(Trích Người lái đò sông Đà, Nguyễn Tuân, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục, 2015) 

 


