
	

 

PEN-M: Tăng 6 điểm trong 6 tuần ‘về đích’ 
	

 0936-58-58-12     | hocmai.vn/luyen-thi-quoc-gia/luyen-thi-pen-m/	 	 	 1 
	

	

HOCMAI 
____________ 
ĐỀ THI THỬ 

(Đề thi gồm 3 trang) 

KỲ THI THPT QUỐC GIA 2016 
Môn thi: Ngữ văn 

Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề 
_________________________ 

 

PHẦN ĐỌC – HIỂU (3,0 điểm):  

Đọc đoạn thơ sau đây và trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến 4 

...Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu 

Bài hát đầu xin hát về trường cũ 

Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ 

Sân trường đêm-Rụng xuống trái bàng đêm. 

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em 

Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ 

Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế 

Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi? 

"-Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi 

Với lại bảy chú lùn rất quấy" 

"- Mười chú chứ, nhìn xem trong lớp ấy" 

(Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao). 

 (Trích Chiếc lá đầu tiên - Hoàng Nhuận Cầm, Theo Tình bạn tình yêu thơ, NXB Giáo 

dục, 1987).  

Câu 1. Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào?  

Câu 2. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên.  

Câu 3. Chỉ ra và nêu hiệu quả của biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong bốn dòng thơ sau:  

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em 

Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ 

Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế 

Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi? 
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Câu 4. Đoạn thơ đã gợi cho em những cảm xúc gì khi sắp rời xa mái trường THPT (Trình bày 

khoảng 5 đến 7 dòng).  

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ 5 đến 8  

 Tôi đã gặp Trường Sa giữa lòng Thủ đô Hà Nội. Trong cái tấp nập, bon chen chốn thị 

thành vẫn đau đáu, da diết một nỗi niềm trăn trở với Trường Sa. Người lính đảo ấy là thầy giáo 

dạy tôi trong học kỳ Giáo dục Quốc phòng. Thầy đã kể cho chúng tôi về những đảo nổi, đảo chìm.  

 Người về từ Trường Sa, mỗi lần nhắc đến quần đảo ấy lại thấy nghèn nghẹn, tự hào. Thầy 

nói rằng nhớ đảo, nhớ đồng đội, nhớ cái vị mặn mòi của biển vô cùng. Càng nhớ lại càng thương 

anh em ngoài đó, không biết bữa cơm có đủ rau xanh, có đủ nước ngọt?  

 Thầy nói rằng Trường Sa thuở ban đầu còn rất hoang sơ, chỉ có mênh mông nắng gió và 

những cánh chim biển, cây cối trên đảo rất ít, lưa thưa bóng dừa trên đảo Nam Yết và một vài gốc 

bàng vuông cổ thụ trên các đảo nổi. Trong điều kiện khó khăn, gian khổ đến vậy nhưng các cán 

bộ, chiến sỹ vẫn kiên cường bám đảo, giữ vững chủ quyền.  

 Trường Sa đã đổi thay rất nhiều, tất cả đều nhờ vào ý chí, quyết tâm bảo vệ, bàn tay dựng 

xây của Đảng, Nhà nước, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Dẫu vậy, chưa bao giờ quần đảo bão tố 

ấy vơi bớt sóng gió, bão giông và hiểm nguy rình rập.  

 Những hòn đảo giữa mênh mông biển cả, bốn phía là sóng gió bủa vây. Nhìn hình ảnh 

người lính chắc tay súng đứng gác biển mà bỗng thấy lòng nao nao. Thương làn da anh sạm đen, 

mái tóc đỏ quạch vì nắng cháy thiêu đốt. "Lính biển không trắng nổi, yêu hay đừng em ơi?", yêu 

nhiều lắm, tại sao lại là không?  

 (Trích bài dự thi tìm hiểu pháp luật về Biển, đảo Việt Nam của Đoàn Thị Ngọc, sinh viên 

lớp DH12A2 khoa Thiết kế nội thất - Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội)  

Câu 5. Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản? 

Câu 6. Cảm xúc của người trở về từ Trường Sa được thể hiện như thế nào trong đoạn trích? Tại 

sao người trở về lại có cảm xúc ấy? 

Câu 7. Chỉ ra và nêu hiệu quả của biện pháp tu từ trong câu sau: "Lính biển không trắng nổi, yêu 

hay đừng em ơi?", yêu nhiều lắm, tại sao lại là không?  
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Câu 8. Anh/ chị suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ 

quyền thiêng liêng của Tổ quốc? (Trình bày trong khoảng 5 đến 7 dòng)  

PHẦN II – LÀM VĂN  

Câu I (3 điểm)   

“Thực phẩm bẩn – chuyện của mỗi người, mỗi ngày” 

  Anh (chị) hãy viết một bài văn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình về câu nói 

trên.  

Câu II (4 điểm) 

Trình bày cảm nhận của anh/ chị về 2 đoạn thơ sau đây: 

Người đi Châu Mộc chiều sương ấy 

Có thấy hồn lau nẻo bến bờ 

Có nhớ dáng người trên độc mộc 

Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa 

(Tây Tiến – Quang Dũng) 

Gió theo lối gió mây đường mây 

Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay 

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó 

Có trở trăng về kịp tối nay? 

(Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử) 
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Tự làm đề thi này bạn được bao nhiêu điểm? 

 Nếu dưới 4 điểm: Bạn cần học lại ngay sách giáo khoa để đảm bảo đỗ tốt nghiệp. 

 Nếu đạt từ 4 điểm trở lên, HOCMAI có “bí kíp” để giúp bạn tăng được 2 điểm môn 

Toán trong giai đoạn về đích.  

 

 


