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PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm) 

Câu I (2,0 điểm) 
Anh/chị hãy nêu những nét chính về tình cảm nhân đạo và bút pháp nghệ 

thuật của Thạch Lam trong truyện ngắn Hai đứa trẻ. 
Câu II (3,0 điểm) 
Trong thư gửi thầy hiệu trưởng của con trai mình, Tổng thống Mĩ A. Lin-côn 

(1809 - 1865) viết: "xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự 
hơn gian lận khi thi." (Theo Ngữ văn 10, Tập hai, NXB Giáo dục, 2006, tr. 135). 

Từ ý kiến trên, anh/chị hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình 
bày suy nghĩ của mình về đức tính trung thực trong khi thi và trong cuộc sống. 
 
PHẦN RIÊNG (5,0 điểm) 
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu III.a hoặc III.b) 

Câu III.a. Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm) 
Cảm nhận của anh/chị về những vẻ đẹp khuất lấp của nhân vật người vợ nhặt 

(Vợ nhặt - Kim Lân) và nhân vật người đàn bà hàng chài (Chiếc thuyền ngoài xa - 
Nguyễn Minh Châu). 

Câu III.b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm) 
Cảm nhận của anh/chị về hai đoạn thơ sau: 
         Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông, 
  Một người chín nhớ mười mong một người. 
         Gió mưa là bệnh của giời, 
  Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. 
        (Tương tư - Nguyễn Bính, Ngữ văn 11 Nâng cao,  
                       Tập hai, NXB Giáo dục, 2007, tr. 55) 
            
           Nhớ gì như nhớ người yêu 
  Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương 
         Nhớ từng bản khói cùng sương 
  Sớm khuya bếp lửa người thương đi về. 
         (Việt Bắc - Tố Hữu, Ngữ văn 12 Nâng cao,  
        Tập một, NXB Giáo dục, 2008, tr. 84) 

 
---------- Hết ---------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh:.............................................; Số báo danh................................ 

 


