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Câu I (2,0 điểm) 

Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng, 
Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi; 
Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng 
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời. 
 
Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ, 
Đàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ; 
Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió, 
Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa. 

              (Chiều xuân - Anh Thơ, Ngữ văn 11, 
       Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013, tr.51) 

 Đọc đoạn thơ trên và thực hiện các yêu cầu sau:  
 1. Cảnh xuân trong đoạn thơ được miêu tả bằng những hình ảnh thiên nhiên nổi 
bật nào? (0,5 điểm) 
 2. Cảnh xuân ở đây nói lên tình cảm gì của tác giả? (0,5 điểm) 
 3. Chỉ ra các từ láy được sử dụng trong đoạn thơ và nêu hiệu quả biểu đạt của 
chúng. (1,0 điểm) 

Câu II (3,0 điểm) 

Lòng yêu nước chân chính có thể trào lên như những cảm xúc bồng bột, những hành 
vi nhất thời, nhưng bao giờ cũng thuộc về nguồn tình cảm bền vững, gắn với những cống 
hiến suốt đời. 

Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên. 
 

Câu III (5,0 điểm) 
 
 

Cảm nhận của anh/chị về hai nhân vật Chiến và Việt trong truyện ngắn Những đứa 
con trong gia đình của Nguyễn Thi (sách Ngữ văn 12). 
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