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ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN VĂN NĂM 2014 - ĐỀ SỐ 3 

Phần I. Đọc – hiểu văn bản:   (5.0 điểm) 

        1. Đọc và trả lời các câu hỏi sau: 

“Ai có việc ở xa về vào nhà thống lí Pá Tra thường trông thấy có một cô gái ngồi quay sợi gai 

bên tảng đá trước cửa cạnh tàu ngựa. Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, thái cỏ ngựa dệt vải, chẻ 

củi hay cõng nước dưới khe suối lên, cô ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi. Người ta thường 

nói: nhà Pá Tra làm thống lí, ăn của dân nhiều, đồn Tây lại cho muối về bán, giàu lắm, nhà có 

nhiều nương, nhiều bạc, nhiều thuốc phiện nhất làng. Thế thì con gái nó có bao giờ phải xem cái 

khổ mà biết khổ, mà buồn. Nhưng rồi hỏi ra mới rõ cô ấy không phải con gái Pá Tra: cô ấy là vợ 

A Sử, con trai thống lí Pá Tra” 

1. Đoạn văn sau nói về vấn đề gì ? Hãy đặt tên cho đoạn trích (1.0 điểm) 

2. Chỉ ra nghệ thuật đặc sắc trong đoạn văn trên (1.0 điểm) 

2. “Bước vào thế kỉ mới,nước ta sẽ hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới…. 

 nếp nghĩ sùng ngoại hoặc bài ngoại quá mức đều sẽ cản trở sự phát triển của đất nước”.  

                                       (Vũ Khoan, Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới  

                                    Trích trong Một góc nhìn tri thức NXB Trẻ- TPHCM 2002). 

     Đoạn văn trên của Vũ Khoan đang nói đến thói quen nào của người ViệtNam? 

 Nếp nghĩ sùng ngoại, hay bài ngoại sẽ ảnh hưởng gì đến sự phát triển của đất nước ?                   

                                                                            (2.0 điểm) 

3. Trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi, có lời thoại: 

  “Khôn! Việc nhà nó thu được gọn thì việc nước nó mở được rộng, gọn bề gia thế, đặng bề nước 

non”. 

       Lời nói trên của nhân vật nào, nói về những ai, thể hiện thái độ gì với người được nói tới?   

(1.0 điểm) 

Phần II. Phần làm văn:   (5.0 điểm) 

                       Học sinh được chọn 1 trong 2 câu sau 

1.  Trình bày suy nghĩ về ý kiến: 
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 “Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành 

tựu” (5.0 điểm)  

2. Những suy nghĩ và đánh giá của anh (chị) về người vợ nhặt – người đàn bà không tên  trong 

truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân   (5.0 điểm) 

 

(Sưu tầm) 
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