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I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 
  Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, 
  Quân điếu phạt(*) trước lo trừ bạo. 
  Như nước Đại Việt ta từ trước, 
  Vốn xưng nền văn hiến đã lâu. 
  Núi sông bờ cõi đã chia, 
  Phong tục Bắc Nam cũng khác. 
  Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập, 
  Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. 
  Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,  
  Song hào kiệt đời nào cũng có. 
 

(Trích Đại cáo bình Ngô - Nguyễn Trãi, bản dịch của Bùi Kỉ, Ngữ văn 10, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012, tr. 17) 
Chú thích: (*) Điếu phạt: (điếu: thương, phạt: trừng trị) rút từ ý “Điếu dân phạt tội” nghĩa là thương dân, đánh kẻ có tội. 
 

 Đọc văn bản trên và thực hiện các yêu cầu sau:  
 1. Văn bản đã xác định nền độc lập, chủ quyền của nước Đại Việt ở những yếu tố nào? 
 2. Việc sử dụng những từ ngữ: từ trước, vốn xưng, đã lâu, đã chia, bao đời nhằm khẳng định điều gì?  
 3. Từ việc đọc hiểu văn bản trên, hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của anh/chị về việc bảo 
vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước ta hiện nay. 
 
II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 
 

  Trong anh và em hôm nay 
Đều có một phần Đất Nước 
Khi hai đứa cầm tay 
Đất Nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm 
Khi chúng ta cầm tay mọi người 
Đất Nước vẹn tròn, to lớn 
Mai này con ta lớn lên 
Con sẽ mang Đất Nước đi xa 
Đến những tháng ngày mơ mộng 
Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình 
Phải biết gắn bó và san sẻ 
Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở 
Làm nên Đất Nước muôn đời… 

(Đất Nước, trích Mặt đường khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm, Ngữ văn 12, Tập một,             
NXB Giáo dục Việt Nam, 2012, tr. 119 - 120) 
 

Anh/chị hãy phân tích đoạn thơ trên. Từ đó, bày tỏ suy nghĩ về lòng yêu nước của thế hệ trẻ trong 
bối cảnh hiện nay. 

 
 

----------- Hết ----------- 
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