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ĐỀ SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC  

TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN 

THI KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ LẦN 3   

NĂM HỌC 2018 – 2019  

Môn: NGỮ VĂN 12  

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề 

I. ĐỌC- HIỂU (3,0 điểm)  

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:  

... Vàng bạc uy quyền không làm ra chân lí Óc nghĩ suy không thể mượn vay Bạch Đằng xưa, 

Cửu Long nay Tắm gội lòng ta chẳng bao giờ cạn.  

Ta tin ở sức mình, vô hạn Như ta tin ở tuổi 25 Của chúng ta là tuần trăng rằm Dám khám 

phá, bay cao, tự tay mình bẻ lái.  

Ta tin ở loài người thúc nhanh thời đại Những sông Thương bên đục, bên trong Chảy về xuôi, 

càng đẹp xanh dòng Lịch sử vẫn một sông Hồng vĩ đại...  

(Trích Tuổi 25 của Tố Hữu, sách Tố Hữu Từ ấy và Việt Bắc, NXB văn học, tr332) 

Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể thơ của đoạn thơ trên? 

Câu 2 (0,5 điểm). Anh/chị hiểu như thế nào về hai câu thơ “Của chúng ta là tuần trăng rằm; 

Dám khám phá, bay cao, tự tay mình bẻ lái”?  

Câu 3 (1,0 điểm). Chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng ở khổ thơ thứ 2. Hiệu quả nghệ 

thuật của các biện pháp tu từ ấy?  

Câu 4 (1,0 điểm). Nhà thơ đã tâm sự gì qua đoạn thơ trên?  

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)  

Câu 1 (2,0 điểm)  

Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về niềm tin của tuổi trẻ 

vào chính mình được gợi ra từ đoạn trích trong phần Đọc hiểu  

Câu 2 (5,0 điểm)  

Cảm nhận của anh/chị về hình tượng người lái đò trong cảnh vượt thác (Người lái đò Sông 

Đà - Nguyễn Tuân, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016). Từ đó liên hệ với 

nhân vật Huấn Cao trong cảnh cho chữ (Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân, Ngữ văn 11, Tập 



 

 

một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016) để nhận xét quan niệm của nhà văn về vẻ đẹp con 

người.  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


