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ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề kiểm tra có 01 trang)
I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ xa xôi, có một nơi mà người ta gọi là “Ngôi nhà có
1000 chiếc gương”. Một chú chó nhỏ yêu đời nghe nói về nơi này nên quyết định đến thăm.
Khi đến nơi, chú ta hăm hở phóng nhanh lên các bậc thang dẫn đến cửa của căn nhà với tâm
trạng vui vẻ. Chú ta đưa mắt nhìn qua cửa, đôi tai vểnh cao và đuôi vẫy ra dáng mừng rỡ.
Thật ngạc nhiên! Chú phát hiện ra có 1000 chú chó nhỏ vui vẻ khác đang nhìn chú và cũng
đang vẫy đuôi hớn hở y như chú. Chú nở một nụ cười thật tươi tắn, và lạ chưa, chú được đáp
lại ngay cũng với 1000 nụ cười rạng rỡ như thế. Khi rời khỏi ngôi nhà, chú chó vui vẻ tự
nhủ: “Nơi này thật kì diệu. Mình sẽ đến đây thường xuyên”.
Trong làng, có một chú chó nhỏ khác cũng quyết định đến thăm ngôi nhà. Chú chó này
không có được tính khí vui vẻ như chú chó đầu tiên. Khi đến ngôi nhà, chú ta chậm rãi leo
lên từng bậc cầu thang rồi cúi đầu lom khom nhìn qua cửa. Chú cũng thấy bên trong là 1000
chú chó khác nhưng sao chúng trông chẳng thân thiện chút nào. Con nào con nấy cũng nhìn
vào chú chằm chằm. Chú liền phản ứng bằng cách cất tiếng gầm gừ với đám chó ấy và rồi lại
khiếp sợ khi thấy 1000 con chó kia gầm gừ đáp trả, gần như tức thời. Không chần chừ, chú
chó cụp đuôi bỏ đi ngay và tự nhủ: “Nơi này thật ghê rợn, mình sẽ chẳng bao giờ đến đây
nữa”.
(Theo Hạt giống tâm hồn, Nhiều tác giả, NXB Tổng
hợp TP Hồ Chí Minh, 2017, tr.131)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. (0,5 điểm)
Câu 2: Theo đoạn trích, hai chú chó thấy gì trong gương và ứng xử ra sao? (0,5 điểm)
Câu 3: Anh/chị hiểu như thế nào ý nghĩa của hình ảnh chiếc gương? (1,0 điểm)
Câu 4: Thông điệp sâu sắc nhất anh/chị rút ra được từ câu chuyện trên là gì? (1,0 điểm)
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Phân tích nhân vật nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng trong truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài
xa” của Nguyễn Minh Châu.
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