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ĐỀ BÀI: 

I. Phần đọc hiểu (4.0 điểm) 

Đọc kĩ văn bản và thực hiện các yêu cầu bân dưới: 

(1) Đồng bằng sông Cứu Long là nơi sinh sống của khoáng 18 triệu người. Đây là vùng canh 

tác nông nghiệp lớn nhất nước ta. Tuy nhiên, tình trạng biến đổi khí hậu ngày một gia tăng, 

cùng với sự can thiệp quá mức của con người vào thiên nhiên nên hiện tượng sạt lở bờ sông 

và bờ biển đã và đang là vấn đề bức xúc hiện nay. Do đó, toàn vùng cần sớm có những giải 

pháp hữu hiệu để khắc phục. 

(2) An Giang được đánh giá là một trong những địa phương bị ánh hường nghiêm trọng nhất. 

Cụ thể : năm 2010 sạt lở đoạn quốc lộ 91 qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú ; năm 2012 sạt lở 

tại phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên ; năm 2014 sạt lở tại phường Long Châu, thị xã 

Tân Châu. Mới đây, tháng 4 năm 2017, sạt lở nghiêm trọng tai sông Vàm Nao xã Mỹ Hội 

Đóng, huyện Chợ Mới với chiều dài 70m, nhấn chìm 18 căn nhà, 91 căn nhà bị ánh hưởng 

phái di dời, cắt đứt tuyến giao thông liên xã,... Hiện nay, Sở Tài nguyên và Mõi trường tỉnh 

An Giang cho bìết có 51 đoạn nằm trong nguy cơ sạt lở tiếp. 

(3) Qua kết quá kháo sát của các nhà khoa học, tình trạng sạt lở là do các đập thủy điện trên 

thượng nguồn sông Mê Kông, hiện tượng thay đổi dòng chảy, tình trạng phát triển đê bao, 

nuôi trồng thủy sản, các cổng trình trái phép lấn chiếm mặt sông,... Đặc biệt hoạt động khai 

thác cát ồ ạt, bừa bãi làm thay đồi dòng chảy và gây ra sạt lở bờ sông, ảnh hướng đến đời 

sống của người dân. 

(Theo Văn Hào, TTXVN, đăng trên baotintuc.vn ngày 28/5/2017) 

 Câu 1. Xác định từ láy, từ ghép trong các từ được gạch dưới trong văn bản trên.  

Câu 2. Xác đjnh tên cụm từ, phần phụ trước - phần trung tâm - phần phụ sau của cụm từ : 

“các đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mê Kông". 

Câu 3. Tìm các từ thuộc một trường từ vựng và đặt tên cho trường từ vựng đó trong đoạn [2]  

Câu 4. Để khắc phục tình trạng sạt lờ bờ sông, theo em cần sớm có những giải pháp gì ? 

Trình bày thành đoạn văn ngắn. 

II. Phần làm văn (6.0 điểm) 
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Cảm nhận cùa em về những cảm xúc của nhà thơ Viễn Phương qua bài thơ Viếng lăng Bác.  

VIẾNG LĂNG BÁC 

                                        Viễn Phương 

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác 

Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát 

Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam 

Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. 

 

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng 

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. 

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ 

Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân... 

 

Bác nằm trong giấc ngủ bình yên 

Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền 

Vẫn biết trời xanh là mãi mãi 

Mà sao nghe nhói ở trong tim! 

 

Mai về miền Nam thương trào nước mắt 

Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác  

Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây 

Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này. 

                                              4 - 1976. 

                                    ( Ngữ văn 9, tập 2, NXBGD 2005, trang 58 - 59 ) 

---------HẾT--------- 


