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I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc văn bản sau: 

                                                                Em yêu từng sợi nắng cong 

Bức tranh thủy mặc dòng sông con đò 

Em yêu chao liệng cánh cò 

Cánh đồng mùa gặt lượn lờ vàng ươm 

Em yêu khói bếp vương vương 

Xám màu mái lá mấy tầng mây cao 

Em yêu mơ ước đủ màu 

Cầu vồng ẩn hiện mưa rào vừa qua 

Em yêu câu hát ơi à 

Mồ hôi cha mẹ mặn mà sớm trưa 

Em yêu cánh võng đong đưa 

Cánh diều no gió chiều chưa muốn về 

Đàn trâu thong thả đường đê 

Chon von lá hát vọng về cỏ lau 

Trăng lên lốm đốm hạt sao 

Gió sông rười rượi hoa màu thiên nhiên 

Em đi cuối đất cùng miền 

Yêu quê yêu đất gắn liền bước chân. 

        (Yêu lắm quê hương, Hoàng Thanh Tâm) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản trên. 

Câu 2. Cảnh vật quê hương được cảm nhận bằng những giác quan nào? 

Câu 3. Anh/chị hiểu nội dung các dòng thơ sau như thế nào ? 

Đàn trâu thong thả đường đê 

                                                        Chon von lá hát vọng về cỏ lau 

                                                              Trăng lên lốm đốm hạt sao 

  Gió sông rười rượi hoa màu thiên nhiên 

Câu 4. Hai câu kết của bài: “Em đi cuối đất cùng miền/ Yêu quê yêu đất gắn liền bước chân” 

gợi cho anh/chị suy nghĩ gì? 

Phần II. Làm văn (7,0 điểm) 

Câu 1. (2,0 điểm) 

Từ nội dung bài thơ ở phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày 

suy nghĩ về vai trò của tình yêu quê hương đất nước trong cuộc sống con người. 

 

 

 

 

 



Câu 2. (5,0 điểm) 

Làng ở trong tầm đại bác của đồn giặc. Chúng nó bắn, đã thành lệ, mỗi ngày hai lần, hoặc 

buổi sáng sớm và xế chiều, hoặc đứng bóng và sẩm tối, hoặc nửa đêm và trở gà gáy. Hầu hết đạn đại 

bác đều rơi vào ngọn đồi xà nu cạnh con nước lớn. Cả rừng xà nu hàng vạn cây không cócây nào 

không bị thương. Có những cây bị chặt đứt ngang nửa thân mình, đổ ào ào như một trận bão. Ở chỗ 

vết thương, nhựa ứa ra, tràn trề, thơm ngào ngạt, long lanh nắng hè gay gắt, rồi dần dần bầm lại, đen 

và đặc quyện thành từng cục máu lớn. 

Trong rừng ít có loại cây sinh sôi nảy nở khoẻ như vậy. Cạnh một cây xà nu mới ngã gục, đã 

có bốn năm cây con mọc lên, ngọn xanh rờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời. Cũng có ít loại 

cây ham ánh sáng mặt trời đến thế. Nó phóng lên rất nhanh để tiếp lấy ánh nắng, thứ ánh nắng trong 

rừng rọi từ trên cao xuống từng luồng lớn thắng tắp, lóng lánh vô số hạt bụi vàng từ nhựa cây bay ra, 

thơm mỡ màng. Có những cây con vừa lớn ngang tầm ngực người lại bị đại bác chặt đứt làm đôi. Ở 

những cây đó, nhựa còn trong, chất dầu còn loãng, vết thương không lành được, cứ loét mai ra, năm 

mười hôm thì cây chết. Nhưng cũng có những cây vượt lên được cao hơn đầu người, cành lá sum sê 

như những con chim đã đủ lông mao, lông vũ. Đạn đại bác không giết nổi chúng, những vết thương 

của chúng chóng lành như trên một thân thể cường tráng. Chúng vượt lên rấtnhanh, thay thế những 

cây đã ngã... Cứ thế hai ba năm nay rừng xà nu ưỡn tấm ngực lớn của mình ra, che chở cho làng... 

Đứng trên đồi xà nu ấy trông ra xa, đến hết tầm mắt cũng không thấy gì khác ngoài những đồi 

xà nu nối tiếp tới chân trời. 

                                                            (Trích Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành, Ngữ văn 12,Tập hai, 

                                                                                                      NXB Giáo dục Việt Nam, 2008, tr 38)  

Cảm nhận của anh/ chị về vẻ đẹp hình tượng cây xà nu trong đoạn trích trên trên. Từ đó, nhận 

xét bút pháp miêu tả thiên nhiên của nhà văn Nguyễn Trung Thành. 

 

-------------------HẾT-------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


