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I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

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

“Và tôi, khi đi qua tuổi mười tám, tôi nhận ra rằng, đó chính là tình yêu đối với 

đất nước. Thứ tình mà trước khi bị ném vào cơn bão thực tế, tôi chưa hình dung ra cụ 

thể. Đất nước đó, không chỉ là một hình ảnh trong tâm tưởng, mà là một thực thể sống 

với đất, với biển, với rừng, với thể chế chính trị và những vấn đề xã hội. Đất nước 

không chỉ là chùm khế ngọt, con đường quê, mà là sơn hà xã tắc. Tình yêu đất nước, 

nó khiến ta vững vàng qua mọi cơn bão. Nó thúc đẩy ước vọng bay xa. Nó giữ cho ta 

sự mơ mộng và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Tình yêu đất nước, nó mang đến cho 

chúng ta khao khát cống hiến đời mình không ngừng nghỉ, và vì thế ta sẽ không trở 

nên ích kỷ và hèn mọn, dù ở vị trí nào hay làm bất cứ công việc gì đi nữa. 

[…]Nếu tình yêu trai gái là thứ tình lãng mạn nhất của con người, thì tình yêu 

đất nước là thứ tình vô cùng lãng mạn trong đời sống của một công dân. Mười tám 

tuổi, bạn chắc chắn phải trở thành một công dân. 

Vậy thì hãy trở thành một công dân lãng mạn”. 

(Trích “Nếu biết trăm năm là hữu hạn…” - Phạm Lữ Ân, 

NXB Hội Nhà văn, 2015, trang 156-157) 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản? (0.5 điểm) 

Câu 2. Theo anh/chị, nội dung chính của văn bản là gì? (0.5 điểm) 

Câu 3. Anh/chị hãy chỉ ra phép liên kết chính được sử dụng ở đoạn văn thứ nhất của 

văn bản và nêu giá trị của phép liên kết đó? (1.0 điểm) 

Câu 4. Anh/chị sẽ làm gì để trở thành “một công dân lãng mạn”? (trình bày ngắn gọn 

từ 5 đến 7 câu) (1.0 điểm) 

 

Đề chính thức 



II. LÀM VĂN (7.0 điểm)  

Câu 1 (2.0 điểm) 

 Anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) để trình bày suy nghĩ của 

mình về ý kiến trong văn bản phần Đọc hiểu: 

“Tình yêu đất nước, nó khiến ta vững vàng qua mọi cơn bão. Nó thúc đẩy ước 

vọng bay xa. Nó giữ cho ta sự mơ mộng và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Tình yêu 

đất nước, nó mang đến cho chúng ta khao khát cống hiến đời mình không ngừng nghỉ, 

và vì thế ta sẽ không trở nên ích kỷ và hèn mọn, dù ở vị trí nào hay làm bất cứ công 

việc gì đi nữa.” 

Câu 2 (5.0 điểm):  

Anh/chị trình bày cảm nhận về bài thơ sau: 

 Phiên âm: 

Sinh vi nam tử yếu hi kì, 

Khẳng hứa càn khôn tự chuyển di. 

Ư bách niên trung tu hữu ngã, 

Khởi thiên tải hậu cánh vô thùy. 

Giang sơn tử hĩ sinh đồ nhuế, 

Hiền thánh liêu nhiên tụng diệc si! 

Nguyện trục trường phong Đông hải khứ, 

Thiên trùng bạch lãng nhất tề phi. 

  Dịch thơ: 

    Làm trai phải lạ ở trên đời, 

    Há để càn khôn tự chuyển dời. 

    Trong khoảng trăm năm cần có tớ, 

    Sau này muôn thuở, há không ai? 

    Non sông đã chết, sống thêm nhục, 

    Hiền thánh còn đâu, học cũng hoài! 

    Muốn vượt bể Đông theo cánh gió, 

    Muôn trùng sóng bạc tiễn ra khơi. 

(Xuất dương lưu biệt – Phan Bội Châu, Sách giáo 

khoa Ngữ văn 11 tập 2, trang 4, NXB Giáo dục, 2016) 

-HẾT- 

 


