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                     ĐỀ 1 

           (Đề thi có 01 trang) 

                                 

I. Đ   –      3 0       

  Đ                                       1             4   

Đôi khi cuộc sống dường như muốn cố tình đánh ngã bạn. Nhưng hãy đừng mất lòng 

tin. Tôi biết chắc chắn rằng, điều duy nhất đã giúp tôi tiếp tục bước đi chính là tình yêu của 

tôi dành cho những gì tôi đã làm. Các bạn phải tìm ra được cái các bạn yêu quý. Điều đó 

luôn đúng cho công việc và cho cả những người thân yêu của bạn. Công việc sẽ chiếm phấn 

lớn cuộc đời bạn và cách duy nhất để thành công một cách thực sự là hãy làm những việc mà 

bạn tin rằng đó là những việc tuyệt vời. Và cách để tạo ra những công việc tuyệt vời là bạn 

hãy yêu việc mình làm. Nếu như các bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng bỏ 

cuộc bởi vì bằng trái tim bạn, bạn sẽ biết khi bạn tìm thấy nó. Và cũng sẽ giống như bất kỳ 

một mối quan hệ nào, nó sẽ trở nên tốt dần lên khi năm tháng qua đi. Vì vậy hãy cố gắng tìm 

kiếm cho đến khi nào bạn tìm ra được tình yêu của mình, đừng từ bỏ. 

                           (Steve Jobs-  h ng bài phát biểu n i ti ng-  gu n: Gocsuyngam.com) 

Câu 1   ác đ nh phư ng th c biểu đạt chính của văn bản. 

Câu 2: Nêu khái quát nội dung của văn bản. 

Câu 3: Tại sao tác giả lại cho rằng cách để tạo ra nh ng công việc tuyệt vời là bạn hãy yêu 

việc mình làm ? 

 Câu 4  Thông điệp nào có ý ngh a đối với anh ch   

II   L        7 0       

 Câu 1  2 0      : 

                         Suy ngh  của anh ch  về vấn đề đừng mất lòng tin ? 

                               trình bày trong đoạn văn khoảng     chữ  

Câu 2  5 0      :  

                  Cảm nhận v  đ p của hai đoạn th  sau  

                              Rải rác biên cương m  viễn xứ 

                              Chi n trường đi chẳng ti c đời xanh 

                              Áo bào thay chi u anh về đất 

                              Sông Mã gầm lên khúc độc hành 

                                               (Tây Tiến –  uang Dũng-  Ngữ văn 12, tr89) 

                              Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình 

                             Phải bi t gắn bó và san sẻ 

                             Phải bi t hóa thân cho dáng hình xứ sở 

                             Làm nên Đất Nước muôn đời 

                                         (        - Nguy n  hoa Điềm- Ngữ văn   , tr120) 

                                                t    
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