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ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 2 

THỜI GIAN: 120 PHÚT. 

Môn: Ngữ Văn. 

PHẦN I: ĐỌC - HIỂU (5điểm) 

1. Cho đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi:  

Tiếp theo lái xuồng là một bầy sấu, con này buộc nối đuôi con kia, đen ngòm 

như khúc cây khô dài. Mỗi con sấu, hai chân sau thúc ké trên lưng, hai chân trước 

tự do, quạt nước cầm chừng như tiếp sức với Tư Hoạch để đẩy chiếc bè quái dị kia 

đi nhẹ nhàng. Thực tế hay là chiêm bao? Người thì đứng há miệng sửng sốt rồi 

toan chạy vào nhà trốn. Người khác khấn vái lâm râm, e nay mai xóm này bị trừng 

phạt của quỷ thần. Vài người dạn hơn, bơi xuồng ra giữa sông, nhìn bầy sấu nọ 

cho tỏ rõ rồi rước Tư Hoạch vào bờ hỏi han rối rít. 

(Trích Bắt sấu rừng U Minh Hạ - Sơn Nam) 

Câu 1: Thông tin nào dưới đây về đoạn văn trên là đúng/ sai? 

Thông tin Đúng Sai 

1. Tác giả đoạn văn trên được mệnh danh là nhà Nam Bộ học.   

2. Đoạn văn thuộc loại văn bản không hư cấu.   

3. Đối tượng miêu tả chính của đoạn văn là Tư Hoạch.   

4. Ngôn ngữ của đoạn văn mang sắc thái Trung bộ.   

Câu 2: Đoạn văn trên đã miêu tả lại cảnh tượng gì? Qua đó, tác giả thể hiện 

chủ đề gì? 

Câu 3: Trong đoạn văn, tác giả có sử dụng những biện pháp tu từ gì? Hãy 

nêu tác dụng của những biện pháp tu từ ấy? 

Câu 4: Các nhân vật trong đoạn văn có những thái độ khác nhau. Nếu anh/ 

chị là một trong những nhân vật ấy, anh chị có thái độ như thế nào? Vì sao? 
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Câu 5: Từ đoạn văn, anh/ chị có suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa thiên nhiên 

và con người trong thời đại hiện nay? 

PHẦN II: VIẾT (5 ĐIỂM) 

Thí sinh chọn một trong hai câu sau để làm bài: 

Câu 1: Trong tháng 4/2014, báo Người Lao Động đưa tin: 

Vừa qua, UBND TP HCM đã chi 300 triệu đồng để thả 450.000 con cá 

giống gồm: cá rô đồng, rô phi, trê, chép... xuống kênh Tàu Hũ - Bến Nghé nhằm 

cải tạo dòng kênh. Cá vừa được thả xuống kênh thì nhiều người đổ xô thả câu… 

Không chỉ câu, nhiều người còn chèo ghe thả lưới, chích điện khiến cá vừa thả 

vào kênh không kịp sinh sôi. 

Anh/ chị hãy đóng vai một tuyên truyền viên viết một bài văn thuyết phục 

nhân dân bảo vệ đàn cá để các dòng kênh của thành phố được tiếp tục cải tạo, 

ngày càng trở nên trong xanh. 

Câu 2: Vẻ đẹp của một thế hệ người Việt Nam trong đoạn thơ: 

“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc 

Quân xanh màu lá dữ oai hùm  

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới  

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm.” 

(Trích Tây Tiến – Quang Dũng) 
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HƯỚNG DẪN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 2 

THỜI GIAN: 120 PHÚT. 

Môn: Ngữ Văn. 

PHẦN I: ĐỌC - HIỂU (5điểm) 

Câu 1: Đáp án: 

- Đúng: 1. 

- Sai: 2,3,4. 

Câu 2: Đoạn văn trên miêu tả cảnh đàn sấu rừng U Minh Hạ bị người bắt sấu trói 

lại, giong về và thái độ của dân trong xóm trước cảnh tượng đó. 

Chủ đề: Hình ảnh thiên nhiên U Minh bí ẩn, dữ dội và hình ảnh con người Việt 

Nam nơi này hiền lành, chân chất mà dũng cảm, tài trí. 

Câu 3: Biện pháp tu từ: 

- So sánh: “Sấu… đen ngòm như khúc cây khô dài” 

Tác dụng: miêu tả sinh động hình ảnh sấu rừng U Minh. 

- Liệt kê: Người thì…, người khác…., vài người… 

Tác dụng: miêu tả những thái độ khác nhau của mọi người, nhấn mạnh tính li kì 

của câu chuyện. 

Câu 4: Các thái độ: Sửng sốt, khấn vái, dạn… 

Thí sinh tự chọn theo trải nghiệm, lý giải phù hợp, thể hiện am hiểu về đoạn văn và 

có cách diễn đạt trong sáng, mạch lạc. 

- Sửng sốt, khấn vái: sợ hãi trước cảnh tượng kì lạ. 

- Dạn: Dũng cảm, ân cần, hỏi han. 
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Lý giải: người thời đó sợ hãi vì chưa hiểu hết sức mạnh thiên nhiên, cho rằng đó là 

điều kì lạ. Hỏi han: tính cách người Nam Bộ phóng khoáng, ân cần. 

Câu 5: So sánh mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên trong thời xưa và nay, 

rút ra nhận xét, bài học. 

- Xưa: Con người chinh phục thiên nhiên. 

- Nay: Con người có nhiều hành động tàn phá thiên nhiên.  

PHẦN II: VIẾT (5 ĐIỂM) 

Câu 2: Thí sinh viết được bài nghị luận có yếu tố thuyết minh thật sinh động, có sử 

dụng lập luận chặt chẽ, dẫn chứng phù hợp, giàu sức thuyết phục, thực hiện tốt 

mục đích tuyên truyền nhân dân bảo vệ môi sinh, gìn giữ sự trong lành của những 

dòng sông thành phố. 

Câu 3: Thí sinh có cảm thụ tốt về vẻ đẹp bi tráng của thế hệ những người lính 

kháng chiến chống Pháp được thể hiện trong đoạn thơ Tây Tiến. Sử dụng kĩ năng 

phân tích thơ để bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của cá nhân về giá trị nội dung và 

nghệ thuật của đoạn thơ trên. 
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