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I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án C B D B A C 

Câu 7 8 9 10 11 12 

Đáp án D B B D C D 

     

II. Phần tự luận 

Câu 1. Nêu những suy nghĩ và cảm xúc riêng của anh (chị) về một bài thơ (hoặc một 

thiên truyện ngắn) đã học. 

   Đây là một đề cảm nhận về tác phẩm văn học. Tuỳ từng bài cụ thể, người viết xây dựng 

dàn ý. Đề bài theo hướng mở (suy nghĩ và cảm xúc riêng) nên người viết có thể tuỳ ý bày 

tỏ cảm nhận về giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ, song cũng có thể chỉ trình bày 

những ấn tượng sâu sắc nhất về một chi tiết nghệ thuật nào đó giá trị nhất trong tác phẩm. 

Câu 2. Trình bày quan điểm của anh (chị) về quan niệm chọn nghề nghiệp trong tương 

lai: chọn nghề phù hợp với năng lực thực tế của mình; chọn nghề đang được ưa chuộng 

trong xã hội hay nhất quyết theo đuổi nghề mà mình yêu thích nhất? 

Gợi ý dàn ý chi tiết: 

* Mở bài: 

- Cuộc sống luôn vận động kéo theo sự vận động của rất nhiều yếu tố trong đời sống của 

mỗi cá nhân: sở thích, khát vọng, mối quan tâm, các quan hệ trong cuộc sống, cách 

sống... Bên cạnh rất nhiều những yếu tố có thể đổi thay ấy lại có những yếu tố mà sự thay 

đổi của nó sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề phức tạp. Một trong số đó chính là nghề nghiệp - 

công việc lao động để đảm bảo cuộc sống cũng là đảm bảo ý nghĩa tồn tại của mỗi người. 

- Việc chọn nghề là việc quan trọng, cần thiết và luôn được đặt ra khi chuẩn bị bước vào 

ngưỡng cửa của cuộc sống. 

* Thân bài: 

1. Thực tế xã hội và sự cần thiết của việc chọn nghề: 

- Xã hội càng phát triển, yêu cầu chuyên môn hoá càng cao và sự phân công lao động 

càng được đặt ra và thực hiện một cách nghiêm ngặt. 
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- Để tồn tại và để tự khẳng định mình trong cuộc sống, mỗi người cần lựa chọn cho mình 

một nghề nghiệp và chuyên tâm theo đuổi, phấn đấu cho sự chọn lựa ấy. 

2. Những cách chọn nghề trong thực tế hiện nay: 

- Chọn nghề kiếm được nhiều tiền: ưu thế của sự lựa chọn này là nó sẽ đảm bảo cho 

tương lai một cuộc sống ổn định và dư dật về mặt vật chất. Vấn đề là ở chỗ chính sức hấp 

dẫn của nghề nghiệp sẽ tạo ra một môi trường có tính cạnh tranh cao với những đòi hỏi 

khắt khe, nghiệt ngã. Nếu bản thân người lựa chọn không đủ nội lực để đáp ứng và bản 

lĩnh để trụ vững có thể sẽ vấp phải những khó khăn không lường trước được. 

- Chọn nghề thời thượng: Ưu thế của sự lựa chọn này là sẽ đem lại cho người lựa chọn 

một sự tự tin nhất định. Đồng thời, những nghề được cho là thời thượng trong xã hội 

thường cũng là những nghề mang lại nguồn thu nhập cao nên cũng sẽ tạo ra sự đảm bảo 

vững chắc về kinh tế. Tuy nhiên cần lưu ý tới quy luật cung cầu của xã hội bởi nó có 

thể sẽ khiến cho cái hôm nay là thời thượng song đến ngày mai đã trở thành lạc hậu, lỗi 

thời. 

- Chọn nghề phù hợp với năng lực thực tế của bản thân thường là cách lựa chọn của 

những người ưa cuộc sống bình thường, yên ổn. Khi yêu cầu của nghề nghiệp phù hợp 

với khả năng thực có, mỗi người sẽ làm được tốt nhất công việc của chính mình, hoàn 

thành được trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân. Trong trường hợp này, nếu có một năng 

lực tốt, con người hoàn toàn có thể khẳng định mạnh mẽ giá trị bản thân mình bằng 

những đóng góp nổi bật. 

- Chọn nghề mà mình yêu thích sẽ tạo niềm say mê, thậm chí đam mê với công việc. Yếu 

tố tâm lí này rất quan trọng để kích thích khả năng, phát triển năng lực giúp người lựa 

chọn có thể làm tốt nhất các yêu cầu của công việc. Thường thì nghề yêu thích cũng là 

nghề mà người lựa chọn có khả năng để đáp ứng vì có như vậy mới có niềm yêu thích 

thật sự. 

3. Quan điểm lựa chọn của cả nhân: 

- Mục tiêu đặt ra trong cuộc sống. 

- Năng lực thực tế của bản thân. 

- Quan điểm lựa chọn. 

- Định hướng phấn đấu hiện tại. 

* Kết bài: 
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- Vấn đề đặt ra trước mắt thanh niên hiện nay không phải chỉ là chọn nghề gì mà còn là 

quan niệm, suy nghĩ như thế nào về sự lựa chọn ấy. Việc lựa chọn một cách cảm tính, chỉ 

dựa trên những ý thích nhất thời có thể sẽ dẫn đến sai lầm. 

- Cách tốt nhất để lựa chọn đúng là nên chú ý đến sự cân bằng giữa nhu cầu xã hội và 

năng lực bản thân, giữa ý thích và khả năng thực tế, giữa mục đích và những đòi hỏi của 

cuộc sống. Chú ý tới tất cả những mặt này, mỗi người sẽ có một sự lựa chọn chính xác 

để tránh phải hối tiếc sau này. 
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