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I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm) 
Câu 1. (2,0 điểm) 
Trong đoạn kết truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân, nhân vật Huấn Cao 

đã khuyên viên quản ngục điều gì sau khi cho chữ? Câu nói “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh” 
của viên quản ngục có ý nghĩa như thế nào? 

Câu 2. (3,0 điểm) 
Nghề nghiệp không làm nên sự cao quý cho con người mà chính con người mới làm 

nên sự cao quý cho nghề nghiệp. 
Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên. 

II. PHẦN RIÊNG (5,0 điểm) 
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu của phần riêng (câu 3.a hoặc câu 3.b) 

Câu 3.a. Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm) 
Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau trong Đất Nước (trích trường ca Mặt đường 

khát vọng) của Nguyễn Khoa Điềm: 
   Nhưng em biết không 
   Có biết bao người con gái, con trai 
   Trong bốn nghìn lớp người giống ta lứa tuổi 
   Họ đã sống và chết 
   Giản dị và bình tâm 
   Không ai nhớ mặt đặt tên 
   Nhưng họ đã làm ra Đất Nước 
   Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng 
   Họ chuyền lửa qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cúi 
   Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói 
   Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân 
   Họ đắp đập be bờ cho người sau trồng cây hái trái 
   Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm 
   Có nội thù thì vùng lên đánh bại 
   Để Đất Nước này là Đất Nước Nhân dân 
                                                  (Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục, 2009, tr. 121) 
Câu 3.b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm) 

        Truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” đã thể hiện cái nhìn thấu hiểu và trĩu nặng 
tình thương của nhà văn Nguyễn Minh Châu đối với con người.  
       Anh/chị hãy phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài trong truyện ngắn Chiếc 
thuyền ngoài xa (phần trích trong Ngữ văn 12 Nâng cao, Tập hai, NXB Giáo dục, 2009) 
để làm sáng tỏ nhận định trên. 

---------- Hết ---------- 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh: .............................................; Số báo danh: ................................  

 


