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       UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

          SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

ĐỀ KHẢO SÁT 
 

(Đề gồm 02 trang) 

 

         KÌ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12  
      NĂM HỌC 2016 - 2017 

 

   Môn: NGỮ VĂN 
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề  

 

           

Họ và tên thí sinh:…………………..…………………………Số báo danh:……………………… 

 

Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm) 

Đọc văn bản sau đây và thực hiện các yêu cầu: 

“ Đại đa số thanh niên thời trước không ai suy nghĩ, trăn trở gì lắm về cuộc đời, vì 

ai đã có phận nấy. 

Phận là cái phần mà cuộc sống, xã hội dành cho mỗi người: phận làm trai, phận 

giàu, phận nghèo, phận đàn bà, phận làm tôi, … Con nhà lao động nghèo, nhiều lắm học 

đến chín, mười tuổi, đã phải lo làm ăn mong kế nghiệp cha, anh. Con nhà giàu theo học 

lên cao thì làm quan, kém hơn thì làm thầy. Sinh ra ở phận nào, theo phận ấy, chỉ số ít là 

thoát khỏi. 

Trái lại, thanh niên ngày nay tuy cái phận mỗi người vẫn còn, song trước mặt mọi 

người đều có khả năng mở ra nhiều con đường. Ngày nay sự lựa chọn và cố gắng của bản 

thân,sự giúp đỡ của bạn bè đóng vai trò quyết định. Có lựa chọn tất phải có suy nghĩ, trăn 

trở. 

Hết lớp tám, lớp chín, học gì đây? Trung học hay học nghề, hay đi sản xuất? Trai 

gái gặp nhau bắt đầu ngập ngừng. Yêu ai đây? Yêu như thế nào? Sức khỏe tăng nhanh, 

kiến thức tích lũy đã khá, sống như thế nào đây? Ba câu hỏi ám ảnh: Tình yêu, nghề 

nghiệp, lối sống. Không thể quy cho số phận. Cơ hội cũng chia đều sàn sàn cho mọi 

người. 

Thanh niên ngày xưa bước vào đời như người đi xem phim đã biết trước ngồi ở rạp 

nào, xem phim gì, ghế số bao nhiêu, cứ thế mà ngồi vào. Ngày nay, chưa biết sẽ xem phim 

gì, ở rạp nào, ngồi ghế số mấy, cạnh ai. Cho đến khi ổn định được chỗ ngồi trong xã hội, 

xác định đúng được vai trò và vị trí của mình là phải trải qua cả một thời gian dài. 

Thời gian sẽ xây dựng cho mình một niềm tin và đạo lí. 

Xây dựng nên thì như tàu ra biển rộng, có kim chỉ nam xác định hướng đi; không 

thì như chiếc bách giữa dòng, e dè gió dập, hãi hùng sóng va”. 

   (Theo Nguyễn Khắc Viện;  Dẫn theo SGK Ngữ văn 11 nâng cao - tập II, NXB Giáo 

dục- 2007) 
 

Câu 1.  Xác  định phong cách ngôn ngữ văn bản (0,5 điểm) 

Câu 2.  Cho biết văn bản trên bàn về vấn đề gì? (0,5 điểm) 

Câu 3. Trong văn bản tác giả dùng hình ảnh “ kim chỉ nam” để chỉ điều gì? Ý nghĩa của 

hình ảnh? 1,0 điểm) 

Câu 4. Trong khoảng từ 5 đến 7 dòng, hãy nhận xét về ý kiến:  “Thanh niên ngày xưa 

bước vào đời như người đi xem phim đã biết trước ngồi ở rạp nào, xem phim gì, ghế số 

bao nhiêu, cứ thế mà ngồi vào”. (1,0 điểm) 
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Phần II. Làm văn (7,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm) 

Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy  nghĩ của anh/chị về ý kiến: “Ba 

câu hỏi ám ảnh: Tình yêu, nghề nghiệp, lối sống. Không thể quy cho số phận.” mà tác 

giả Nguyễn Khắc Viện đã phát biểu trong văn bản ở phần Đọc hiểu trên. 

Câu 2 (5,0 điểm) 

Cảm nhận của anh/chị về chất liệu văn hóa dân gian 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 ngừng 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…” 

(Trích Đất Nước, trường ca Mặt đường khát vọng của tác giả Nguyễn Khoa Điềm, SGK 

Ngữ văn 12, tập I, trang 114 - NXB GD năm 2008). 

 

--------HẾT--------- 


