SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÍ ĐÔN
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012-2013( Đợt 2)
MÔN NGỮ VĂN – KHỐI C
Thời gian làm bài: 180 phút ( Không kể thời gian phát đề)
---------------------------------------------------------------PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5 ĐIỂM)
Câu I ( 2 điểm)
Anh/ Chị hãy phân tích ý nghĩa của hình tượng tiếng sáo trong tác
phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài
Câu II ( 3 điểm)
Trong đoạn trích Cha tôi ( Trích Đặng Dịch Trai ngôn hành lục),
Đặng Huy Trứ đã ghi lại lời cha:
“Thiếu niên đăng khoa nhất bất hạnh dã”
(Tuổi trẻ mà đỗ đạt cao là điều bất hạnh.)
Hãy viết một bài văn ngắn ( Khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của em
về ý kiến trên.
PHẦN RIÊNG (5 ĐIỂM)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu ( câu IIIa hoặc câu IIIb)
Câu IIIa.( 5 điểm) Dành cho chương trình chuẩn
Cảm nhận của anh / chị về hai đoạn thơ sau:
Ta về, mình có nhớ ta
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình
Rừng thu trăng rọi hòa bình

Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung
( Việt Bắc – Tố Hữu)
Những người vợ nhớ chồng còn góp cho Đất Nước
những núi Vọng Phu
Cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn Trống Mái
Gót ngựa của Thánh Gióng đi qua còn trăm ao đầm để lại
Chín mươi chín con voi góp mình dựng đất Tổ Hùng Vương
Những con rồng nằm im góp dòng sông xanh thẳm
Người học trò nghèo góp cho Đất Nước mình núi Bút, non Nghiên
Con cóc, con gà quê hương cùng góp cho Hạ Long thành
thắng cảnh
Những người dân nào đã góp tên Ông Đốc, Ông Trang, Bà Đen,
Bà Điểm
Và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi
Chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha
Ôi Đất Nước sau bốn nghìn năm đi đâu ta cũng thấy
Những cuộc đời đã hóa núi sông ta…
( Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm)
Câu III b. ( 5 điểm) Dành cho chương trình nâng cao
Phân tích nghệ thuật trào phúng phong phú và sâu sắc của Vũ Trọng
Phụng qua đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia ( Trích Số đỏ)
-------------------------------Hết ----------------------------------

