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Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian phát đề 

Câu 1 (2,0 điểm): Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: 

Người đi săn và con vượn 

(1) Ngày xưa, có một người săn bắn rất tài. Nếu con thú rừng nào không may gặp 

bác ta thì hôm ấy coi như ngày tận số. 

(2) Một hôm, người đi săn xách nỏ vào rừng, Bác thấy một con vượn lông xám đang 

ngồi ôm con trên tảng đá. Bác nhẹ nhàng rút mũi tên bắn trúng vượn mẹ. 

(3) Vượn mẹ giật mình, hết nhìn mũi tên lại nhìn về phía người đi săn bằng đôi mắt 

căm giận, tay không rời con. Máu ở vết thương rỉ ra loang khắp ngực. 

(4) Người đi săn đứng im chờ kết quả… 

(5) Bỗng vượn mẹ nhẹ nhàng đặt con xuống, vơ vội nắm bùi nhùi gối lên đầu con, 

rồi nó hái cái lá to, vắt sữa vào và đặt lên miệng con. 

(6) Sau đó, vượn mẹ nghiến răng, giật phắt mũi tên ra, hét lên một tiếng thật to rồi 

ngã xuống. 

(7) Người đi săn đứng lặng. Hai giọt nước mắt từ từ lăn trên má. Bác cắn môi, bẻ 

gãy nỏ và lẳng lặng quay gót ra về. 

(8) Từ đấy, bác không bao giờ đi săn nữa. 

(Theo Lep Tôn-xtôi) 

a) Xét trong quan hệ ý nghĩa giữa các đoạn văn trong văn bản trên, đoạn văn nào là 

đoạn mở bài, đoạn văn nào là đoạn thân bài, đoạn văn nào là đoạn kết bài? (0,5 điểm) 

b) Chỉ ra phương tiện liên kết và phép liên kết câu chính trong văn bản trên (0,5 điểm) 

c) Phép lặp từ ngữ có tác dụng gì trong văn bản và nhấn mạnh điều gì? (0,5 điểm) 

d) Nêu ngắn gọn ý nghĩa rút ra từ câu chuyện trên. (0,5 điểm) 

Câu 2 (3,0 điểm): Viết một bài văn nghị luận ngắn nêu suy nghĩ của em về tình 

trạng an toàn thực phẩm hiện nay. 

Câu 3: (5,0 điểm): Một trong những nét độc đáo trong Truyện Kiều là bút pháp xây 

dựng nhân vật. Kết hợp bút pháp nghệ thuật cổ điển với nét bút hiện thực, Nguyễn Du đã 

rất tài tình trong việc xây dựng hệ thống nhân vật đa dạng, phong phú và sinh động. 

Tài năng nghệ thuật miêu tả của Nguyễn Du thể hiện nổi bật ở việc khắc họa được bản 

chất, tính cách, số phận nhân vật thông qua miêu tả diện mạo, cử chỉ, lời nói của nhân vật. 

Bằng hiểu biết của em về các nhân vật Thuý Vân, Thuý Kiều, Mã Giám Sinh, hãy 

làm rõ ý kiến trên. 

---Hết--- 
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