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I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4:
CÂU CHUYỆN CÂY BÚT CHÌ
Khi ra đời, một cây bút chì luôn thắc mắc rằng cuộc sống bên ngoài xưởng làm
bút chì sẽ ra sao bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ nói chuyện với
nhau. Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng không biết gì hơn. Cuối cùng,
trước hôm được mang đến các cửa hàng, bút chì hỏi người thợ làm bút rằng nó
và anh em nó sẽ ra sao ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia.
Người thợ làm bút mỉm cười. Ông nói:
- Có năm điều cháu và các anh em của cháu nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống.
Nếu cháu nhớ và làm được thì cháu sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất.
Thứ nhất: cháu có thể làm được những điều kì diệu nhất nếu cháu nằm trong
bàn tay một người nào đó và giúp họ làm việc.
Thứ hai: cháu sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưng phải như thế cháu
mới tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình.
Thứ ba: nếu cháu viết sai một lỗi, cháu hãy nhớ để sữa lại là được.
Thứ tư: điều quan trọng nhất đối với cháu và những người dùng cháu không
phải là nước sơn bên ngoài cháu, mà là những gì bên trong cháu đ ấy.
Và cuối cùng: trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng vẫn phải tiếp tục viết.
Đó là cuộc sống của cháu, cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào
cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, để lại những dấu ấn của mình.
(Hạt giống tâm hồn - Và ý nghĩa của cuộc sống, tập 5, NXB Tổng hợp Thành
phố Hồ Chí Minh, 2016)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên.
Câu 2. Anh/Chị hiểu thế nào về câu nói của người thợ làm bút chì: “Cháu sẽ
cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưng phải như thế cháu mới tốt hơn và có
thể tiếp tục cuộc sống của mình”?
Câu 3. Theo anh/chị, vì sao người thợ làm bút chì lại dặn dò những cây bút chì:
“Trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng vẫn phải tiếp tục viết. Đó là cuộc

sống của cháu, cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào cũng vẫn
phải viết thật rõ ràng, đ ể lại những dấu ấn của mình”?
Câu 4. Thông điệp nào của câu chuyện trên có ý nghĩa nh ất đối với anh/chị? Vì
sao?
II. LÀM VĂN (7 ĐIỂM)
Câu 1. (2 điểm)
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 từ)
trình bày suy nghĩ của anh chị về lời dặn dò của người thợ dành cho những cây
bút chì trong câu chuyện: “Điều quan trọng nhất đối với cháu và những người
dùng cháu không phải là nước sơn bên ngoài cháu, mà là những gì bên trong
cháu đấy”.
Câu 2. (5 điểm)
Phân tích vẻ đẹp của Sông Đà trong những đoạn văn sau, từ đó anh/chị hãy
nhận xét về phong cách nghệ thuật tài hoa, độc đáo của nhà văn Nguyễn Tuân:
...Còn xa lắm mới đến cải thác dưới. Nhưng đã nghe thấy tiếng nước réo gần
mãi lại réo to mãi lên. Tiếng nước thác nghe như là oán trách gì, rồi lại như là
van xin, rồi lại như là khiêu khích, giọng gần mà chế nhạo. Thế rồi nó rống lên
như tiếng một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vẩu rừng tre nứa nổ
lửa, đang phải tuông rừng lứa, rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu da cháy
bùng bùng...
...Con sông Đà tuôn dài tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đ ầu tóc chân tóc ẩn
hiện trong mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban hoa gạo tháng hai và cuồn cuộn
mù khói mùi Mèo đốt nương xuân. Tôi đã nhìn say sưa làn mây mùa xuân bay
trên sông Đà, tôi đã xuyên qua đám mây mùa thu mà nhìn xu ống dòng nư ớc
sông Đà. Mùa xuân đồng xanh ngọc bích, chứ nước sông Đà không xanh màu
xanh canh hến của sông Gâm, sông Lô. Mùa thu nước sông Đà lừ lừ chín đỏ
như da mặt một người bầm đi vì rư ợu bữa, lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một
người bất mãn bực bội gì mỗi độ thu về...
(Trích “Người lái đò Sông Đào Nguy ễn Tuân SGK Ngữ văn 12, tập 1, NXB
Giáo dục, trang 187, trang 191)

