ĐỀ SỐ 29- LUYỆN THI QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂ N NĂM 2019
( Thời gian: 120 phút)

Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
"Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới" ra đời chỉ sau một đêm…

Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới
Gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đ ấu mới.
Quân xâm lược bành trướng dã man
Đã dày xéo mảnh đất tiền phương.
Lửa đã cháy và máu đã đổ, trên khắp dải biên cương.
Đất nước của ngàn chiến công,
Vẫn sục sôi khí thế hào hùng
Những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa…
Đang gọi tiếp thêm những bản hùng c a!
Việt Nam! Ôi nước Việt yêu thương!
Lịch sử đã trao cho Người một sứ mạng thiêng liêng
Mang trên mình còn lắm vết thương.
Người vẫn hiên ngang ra chiến trường.
Vì một lẽ sống cao đẹp cho mọi người
Độc lập-Tự do.
(Phạm Tuyên, Chiến đấu vì độc lập tự do, https://infonet.vn/tieng-sung-da-vang-trenbau-troi-bien-gioi-ra-doi-chi-sau-mot-dem)
Ghi chú: Bài hát ra đời chỉ sau một đêm ngay sau khi Trung Quốc bất ngờ nổ súng tấn
công trên toàn tuyến biên giới Phía Bắc nước ta ( 17 -02-1979).

1. Cuộc chiến đấu mới được nhắc đến trong lời bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên là
cuộc chiến đấu nào?
2. Chữ Người trong văn bản: Lịch sử đã trao cho Người một sứ mạng thiêng liêng tại
sao được viết hoa?

3. Chỉ ra và nêu tác dụng biện pháp tu từ trong hai câu sau:
Những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa…
Đang gọi tiếp thêm những bản hùng ca!
4. Anh/ chị tâm đắc nhất thông điệp gì được rút ra từ văn bản trên? Nêu lí do tại sao
chọn thông điệp đó.
Phần II. Làm văn (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) để bày tỏ suy nghĩ về ý nghĩa sống đẹp của
tuổi trẻ được gợi ở phần Đọc hiểu.

Câu 2. (5,0 điểm)
Cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên miền Tây và chân dung người lính Tây Tiến qua hai
đoạn thơ sau trong bài thơ Tây Tiến ( Quang Dũng)
Đoạn 1:
Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi !
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
Mường Lát hoa về trong đêm hơi
Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây, súng ngửi trời
Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi
Đoạn 2:
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh

Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành
Từ đó, nhận xét về tấm lòng của nhà thơ Quang Dũng
.-----------HẾT----------

