
 

 

Trường THPT TX Phước Long 

  

ĐỀ THI THỬ  TỐT NGHIỆP (LẦN 2) 

Năm học 2012-2013 

Môn: Ngữ văn  

Thời gian làm bài: 150  phút (không kể thời gian giao đề) 

 

Câu 1: (2 điểm)  

  Hãy giải thích ý nghĩa nhan đề truyện Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. 

 

Câu 2: (3 điểm)  

    Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh, chị về  ý kiến: 

Cuộc đời mất đi tình bạn, thế giới mất đi mặt trời. 

 (Cicero) 

 

Câu 3: (5 điểm)  

  Anh, chị hãy phân tích diễn biến tâm trạng của Mị trong đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài 

trong đoạn trích Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. 

----------------------------HẾT----------------------------- 

Trường THPT TX Phước Long 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ THI THỬ  TỐT NGHIỆP (LẦN 2) 

Môn: Ngữ văn  

Câu Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng Điểm 

1 

  Hãy giải thích ý nghĩa nhan đề truyện Vợ nhặt của nhà văn Kim. 

 
2,0 

Nhan đề Vợ nhặt: Vợ nhăt nghĩa là người vợ được một người đàn ông nhặt 

được, lượm được như một đồ vật bị đánh rơi, vứt bỏ chứ không phải là 

cảnh lấy vợ đàng hoàng, có ăn hỏi, cưới xin theo phong tục truyền thống 

của người Việt. 

1,0 

Tác dụng của nhan đề truyện: 

- Nhan đề truyện gợi lên một khía cạnh trong chủ đề tác phẩm,  nói lên 

cảnh ngộ, số phận của Tràng và cả của người đàn bà xa lạ. 

- Nhan đề truyện gợi lên tình huống độc đáo của truyện, tạo được ấn tượng, 

kích thích sự chú ý của người đọc. 

 

0,5 

 

0,5 

2 

Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ về  ý kiến: 

Cuộc đời mất đi tình bạn, thế giới mất đi mặt trời. 
3,0 

Giới thiệu vấn đề nghị luận 0,25 

Giải thích ý nghĩa câu nói: Mượn cách nói phản đề, tác giả đề cao vai trò 

của tình bạn: Tình bạn cũng quan trọng đối với con người như mặt trời đối 

với sự sống. Con người sống không thể không có tình bạn. 

0,5 

Đánh giá, mở rộng vấn đề  



 

 

- Vai trò của tình bạn chân chính: Tình bạn chân thành là chỗ dựa vững 

chắc cho mỗi người, nhất là những khi gặp khó khăn, gian nan, thử thách. 

0,5 

- Tình bạn rất đa dạng và nhiều mức độ khác nhau: tình bạn trong giao tiếp, 

tình bạn trong công việc, học tập,…Tình bạn chân chính có thể xóa nhòa 

mọi khoảng cách về tuổi tác, giới tính, sắc tộc,… 

0,5 

- Liên hệ những tình bạn đẹp đẽ cùng giúp nhau vượt qua những khó khăn 

trong cuộc sống; phê phán những kẻ lợi dụng tình bạn. 

- Muốn có tình bạn cao đẹp cần phải yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ lẫn 

nhau,… 

0,5 

 

0,5 

Khẳng định lại ý nghĩa vấn đề 0,25 

3 

 Phân tích diễn biến tâm trạng của Mị trong đêm tình mùa xuân ở Hồng 

Ngài trong đoạn trích Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. 

5,0 

Giới thiệu vấn đề nghị luận 0,5 

- Giới thiệu sơ lược về số phận, cảnh ngộ của Mị trong thân phận dâu gạt 

nợ của nhà thống lí Pá Tra. 

- Những yếu tố tác động đến tâm hồn Mị: 

+ Bức tranh tươi đẹp của mùa xuân. 

+ Tiếng sáo gọi bạn thiết tha, bổi hổi. 

+ Bữa rượu ngày Tết. 

0,5 

 

0,5 

- Sự tác động của các yếu tố trên đã đánh thức kỉ niệm trong tâm hồn Mị, 

Mị  đã thức tỉnh (kỉ niệm sồng dậy, sống với tiếng sáo ý thức về thời gian, 

thân phận,...) và muốn đi chơi (thắp đèn, quấn tóc,…). Khi bị A Sử trói 

vào cột, Mị “như không biết mình đang bị trói”, vẫn thả hồn theo tiếng 

sáo. 

2,0 

- Đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật và tư tưởng nhân đạo của nhà văn 

qua nhân vật Mị. 

1,0 

Khẳng định lại ý nghĩa của vấn đề: Qua nhân vật Mị, nhà văn ngợi ca vẻ 

đẹp, sức sống tiềm tàng, mãnh liệt của đồng bào miền núi Tây Bắc dưới 

chế độ thực dân, phong kiến. 

0,5 

 
 


