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ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề kiểm tra có 01 trang)

I. ĐỌC - HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
Nơi nắng gió căng mình nuôi sự sống
Vẫn trường tồn ước vọng nhú mầm xanh
Không kiêu sa không diễm lệ như tranh
Mà mạnh mẽ vươn cành đâm gai góc
Khoe sắc hoa rực hồng trong cô độc
Sống hùng cường nơi gió lốc phong ba
Mặc đất nghèo rát bỏng cháy thịt da
Xương rồng vẫn chan hòa trong bão cát
Dáng sừng sững hiên ngang cùng sa mạc
Hấp khí trời sương nhạt để nuôi thân
Ta ước mình sống đơn giản muôn phần
Mà mạnh mẽ giữa đường trần khó nhọc
(Trích Xương rồng trên sa mạc, Nguyễn Hưng, kyuc.net)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Văn bản trên viết theo thể thơ gì? (0,5 điểm)
Câu 2. Loài hoa trong văn bản trên có tên là gì? (0,5 điểm)
Câu 3. Xác định và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa trong hai câu thơ sau:
(1,0 điểm)
Mặc đất nghèo rát bỏng cháy thịt da
Xương rồng vẫn chan hòa trong bão cát
Câu 4. Thông điệp ý nghĩa mà anh/chị rút ra được sau khi đọc văn bản trên là gì? (2,0 điểm)
II. LÀM VĂN (6,0 điểm)
Phân tích nhân vật người vợ nhặt trong truyện ngắn Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân.
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