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PhÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh
C©u I (2 ®iÓm)
Anh/ chÞ h·y giíi thiÖu ng¾n gän vÒ hai tËp th¬ Tõ Êy vµ ViÖt B¾c cña Tè H÷u.
C©u II (5 ®iÓm)
Cïng béc lé nçi nhí vÒ T©y B¾c, trong bµi T©y TiÕn, Quang Dòng viÕt:
S«ng M· xa råi T©y TiÕn ¬i!
Nhí vÒ rõng nói nhí ch¬i v¬i
Sµi Khao s−¬ng lÊp ®oµn qu©n mái
M−êng L¸t hoa vÒ trong ®ªm h¬i
(V¨n häc 12, TËp mét, NXB Gi¸o dôc, 2005, tr.76)
trong bµi TiÕng h¸t con tµu, ChÕ Lan Viªn viÕt:
Nhí b¶n s−¬ng gi¨ng, nhí ®Ìo m©y phñ
N¬i nao qua, lßng l¹i ch¼ng yªu th−¬ng?
Khi ta ë, chØ lµ n¬i ®Êt ë
Khi ta ®i, ®Êt ®· ho¸ t©m hån!
(V¨n häc 12, TËp mét, NXB Gi¸o dôc, 2005, tr.121)
C¶m nhËn cña anh/ chÞ vÒ hai ®o¹n th¬ trªn.
PhÇn riªng

ThÝ sinh chØ ®−îc lµm 1 trong 2 c©u: III.a hoÆc III.b

C©u III.a (3 ®iÓm)
Trong t¸c phÈm Ch÷ ng−êi tö tï, v× sao t¸c gi¶ NguyÔn Tu©n l¹i vÝ tÊm lßng cña
nh©n vËt qu¶n ngôc nh− “mét thanh ©m trong trÎo chen vµo gi÷a mét b¶n ®µn mµ nh¹c
luËt ®Òu hçn lo¹n x« bå”?
C©u III.b (3 ®iÓm)
Trong t¸c phÈm Mét ng−êi Hµ Néi, v× sao t¸c gi¶ NguyÔn Kh¶i l¹i gäi nh©n vËt bµ
HiÒn lµ “h¹t bôi vµng cña Hµ Néi”?
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