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I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

       Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

   “…Các nhà khoa học đã cảnh báo nếu băng ở hai cực tan hết thì mực nước biển có 

thể dâng lên đến 80m, đủ nhấn chìm hầu hết các thành phố lớn trên thế giới. Và Việt 

Nam, lúc đó sẽ là một trong các nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Bởi thế, trong 

bản báo cáo GEO-4 nhấn mạnh một thông điệp khẩn khiết:  

  “Cứu lấy hành tinh: Bây giờ hoặc không bao giờ!” 

 Bây giờ hoặc không bao giờ, bạn có thể cứu hành tinh này, chúng ta có thể cứu 

hành tinh này bằng những việc rất nhỏ, như trồng một cái cây, tắt điện khi không sử 

dụng, đi xe đạp thay vì xe máy, không xài phí giấy vở, đừng vứt rác bừa bãi, dùng 

những vật liệu có thể tái chế,… 

 Suốt mấy tháng nay, trên đường phố Hà Nội, Sài Gòn, tôi nhìn thấy một số teen 

Việt khoác trên mình chiếc túi “I’m not a Plastic Bag”, những chiếc áo thun có in 

dòng chữ “I love the Earth”, “I love Green”. 

 Tôi mong rằng, bạn không mang chúng như một vật trang sức theo phong trào 

mà như một sứ giả nhỏ bé của thiên nhiên. Với một ý thức mạnh mẽ. Với một thông 

điệp rõ ràng. Để nói rằng bạn không thờ ơ. Để nói rằng bạn yêu Trái đất này và bạn 

thực sự muốn cứu lấy hành tinh xanh của chúng ta… 

 Bởi vũ trụ bao la, nhưng một hành tinh đẹp như Trái đất thì không dễ tìm thấy.”    

(“Nếu biết trăm năm là hữu hạn”, Phạm Lữ Ân, NXB Hội Nhà văn, 2018) 

Câu1. Nêu các phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn văn trên? (0.5 điểm) 

Câu 2. Nội dung chính của văn bản trên là gì? (0.5 điểm) 

Câu 3. Trong văn bản trên, người viết kêu gọi mọi người có những hành động gì để 

cứu hành tinh? (1.0 điểm) 

Câu 4. Chỉ ra và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ trong đoạn văn trên. (1.0 

điểm) 

Đề chính thức 



II. PHẦN LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Câu 1 (2.0 điểm):  

Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ 

trình bày suy nghĩ của mình về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong cuộc 

sống hôm nay. 

Câu 2 (5.0 điểm):  

       Anh/chị hãy viết bài văn thuyết minh để giới thiệu về tác giả Trương Hán Siêu và 

bài “Phú sông Bạch Đằng” (“Bạch Đằng giang phú”). 

-HẾT- 

 


