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Lần 1

I. PHẦN CHUNG TẤT CẢ THÍ SINH (5 điểm):
Câu 1(2 điểm) Trong đoạn gần cuối truyện ngắn "Số phận con người" của Sô-Lô-Khốp,
hình ảnh hai con người một già một trẻ đi bên nhau là những ai? Hai con người đó được
so sánh với hình ảnh nào? Nêu ý nghĩa của hình ảnh hai con người một già một trẻ đi
bên nhau?
Câu 2(3 điểm) Ngạn ngữ Nga có câu: "Chiến trường thử thách người dũng cảm, cơn giận
thử thách người khôn ngoan, khó khăn thử thách bạn bè".
Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói trên.
II. PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN (5 điểm):
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (Câu 3a hoặc Câu 3b)
Câu 3a(5 điểm) Phân tích đoạn thơ sau trong bài "Việt Bắc" của nhà thơ Tố Hữu:
"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.
Nhớ từng rừng nứa bờ tre
Ngòi Thia, sông Đáy, suối Lê vơi đầy.
Ta đi ta nhớ những ngày
Mình đây ta đó, đắng cay ngọt bùi ...
Thương nhau chia củ sắn lùi
Bát cơm sẻ nửa,chăn sui đắp cùng.
Nhớ người mẹ nắng cháy lưng
Địu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô.
Nhớ sao lớp học i tờ
Đồng khuya đuốc sáng những giờ liên hoan
Nhớ sao ngày tháng cơ quan
Gian nan đời vẫn ca vang núi đèo.
Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều
Chày đêm nện cối đều đều suối xa ..."
<Ngữ Văn 12, tập một, NXB Giáo dục, 2011, trang 110, 111>.
Câu 3b(5 điểm) Phân tích hình tượng dòng sông Đà trong tùy bút "Người lái đò sông Đà"
của nhà văn Nguyễn Tuân (Phần trích trong Ngữ Văn 12, tập một, NXB Giáo dục, 2011).
Lưu ý:

- Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào khi thi.
- Giám thị không cần giải thích gì thêm.

