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I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu:
Anh cùng em sang bên kia cầu
Nơi có những miền quê yên ả
Nơi có những ngọn đèn thắp trong kẽ lá
Quả cây chín đỏ hoe
Trái nhót như ngọn đèn tín hiệu
Trỏ lối sang mùa hè,
Quả cà chua như cái đèn lồng nhỏ xíu
Thắp mùa đông ấm những đêm thâu,
Quả ớt như ngọn lửa đèn dầu
Chạm đầu lưỡi chạm vào sức nóng...
Mạch đất ta dồi dào sức sống
Nên nhành cây cũng thắp sáng quê hương…
(Trích Lửa đèn, 1967, Phạm Tiến Duật, Thơ Việt Nam thế kỉ XX,
NXB Giáo dục, 2005, tr.149)
Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 2. Kể ra “những ngọn đèn thắp trong kẽ lá” được tác giả nhắc đến trong đoạn trích.
Câu 3. Anh/chị hãy cho biết hiệu quả của biện pháp tu từ so sánh trong các dòng thơ sau:
Trái nhót như ngọn đèn tín hiệu
Trỏ lối sang mùa hè,
Quả cà chua như cái đèn lồng nhỏ xíu
Thắp mùa đông ấm những đêm thâu,
Quả ớt như ngọn lửa đèn dầu
Chạm đầu lưỡi chạm vào sức nóng...
Câu 4. Đoạn trích gợi cho anh/chị cảm xúc gì trước vẻ đẹp và sức sống của thiên
nhiên quê hương?
II. LÀM VĂN (7.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm)
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn
(khoảng 200 chữ) về ý nghĩa của việc thắp sáng quê hương trong cuộc sống
mỗi người.
Câu 2. (5.0 điểm)
Anh/chị hãy cảm nhận về khát vọng sống của người vợ nhặt trong truyện ngắn
cùng tên của nhà văn Kim Lân.
……………….. Hết ……………….

