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SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021  

LẦN 1 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN  

NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

Bài thi: Tự Luận – Môn thi: NGỮ VĂN 

 Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề 

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 01 trang) 

 

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện các yêu cầu: 

(1) Thỉnh thoảng, khi ngồi ngắm mấy hòn đá nhỏ đặt bên cạnh hồ cá trước sân nhà,  mẹ tôi lại 

tủm tỉm nhắc lại một kỷ niệm vui ngày mới về làm dâu. Vốn tính gọn gàng, và ưa chăm sóc vườn 

cảnh, mới về mấy ngày mẹ đã ra tay sắp xếp lại cái hồ cá bằng xi măng be bé vốn để không từ 

lâu lắm, xin mấy con cá vàng, cá bảy màu về thả, gom mấy chậu hoa vứt lỏng chỏng khắp nơi, 

bày thêm mấy hòn đá nhỏ đủ màu để bài trí thành một góc vườn rất đẹp. 

(2)... ... Mẹ nói, nhìn vào đó có thể thấy quá khứ, vị lai của con người, và rồi thấy lòng nhẹ như 

tơ. Có lúc, tôi đùa rằng: "Người Nhật vẫn luyện tâm thiền bằng cách ngắm "đá mọc". Còn mẹ, 

ngắm đá mấy chục năm rồi, mẹ đã bao giờ thấy đá nở hoa chưa?" Mẹ nghiêm mặt. "Thiên nhiên 

có đời sống riêng của nó. Đơn giản và lặng lẽ thôi nhưng có thể dạy cho con người nhiều lắm 

đấy! Mẹ không biết đá có nở hoa không, nhưng mẹ biết là khi con thấy trái tim và trí tưởng 

tượng của mình không nở hoa được nữa thì khi ấy con đích thị chỉ là một viên đá mà thôi!" 

(3) Càng ngày con người càng thấy thiếu thiên nhiên. Và người ta cố đưa một chút thiên nhiên 

vào nhà để cân bằng lại cuộc sống công nghiệp bề bộn máy móc và kỹ thuật. Trong vườn nhà 

phải có "cỏ cây chen đá, lá chen hoa", rồi phải có ao sen, hồ cá. Bởi vậy mà đá cũng đang 

"mọc" trong rất nhiều khu vườn, bên cạnh ao hồ và cây xanh. Mẹ tôi chỉ tự hỏi, người ta chơi đá 

như một cách đến gần với thiên nhiên hay một cách chiếm hữu nó? Bà cho rằng, sẽ vô duyên làm 

sao, nếu như những viên đá đặt trong vườn kia chỉ để trang điểm phô trương, chứ không phải để 

gợi nhớ đến con sông ngọn suối, không tưởng nhớ đến núi cao rừng sâu... Lãng phí làm sao, nếu 

ta không bao giờ chịu bỏ chút thời gian quý giá để ngồi ngắm đá "mọc" trong vườn, và để nhận 

ra rằng lòng mình vẫn nở hoa.... 

(Trích: "Hãy tìm tôi giữa cánh đồng" - Đặng Nguyễn Đông Vy, NXB Hội nhà văn) 

Câu 1. Đoạn tríc trên đã sử udnjg những phương tức biểu đạt nào? (0,5 điểm) 

Câu 2. Xác định biện pháp tu từ ở đoạn (1) (0,5 điểm) 

Câu 3. Em hiểu thế nào về câu văn sau: "...khi con thấy trái tim và trí tưởng tượng của mình 

không nở hoa được nữa thì khi ấy con đích thị chỉ là một viên đá mà thôi!" (1 điểm) 

Câu 4. Thông điệp nào của đoạn trích có ý nghĩa nhất đối với anh/chị? Vì sao? (1 điểm) 

II. LÀM VĂN (7 điểm) 
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Câu 1. (2.0 điểm) Anh/ chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) về ý tưởng :"Thiên nhiên có 

đời sống riêng của nó. Đơn giản và lặng lẽ thôi nhưng có thể dạy cho con người nhiều lắm đấy!" 

Câu 2. (5,0 điểm) Hãy phân tích khát vọng tình yêu của người phụ nữ được thể hiện qua hai 

đoạn thơ: 

Dữ dội và dịu êm 

Ồn ào và lặng lẽ 

Sóng không hiểu nổi mình 

Sóng tìm ra tận bể. 

 

Ôi con sóng ngày xưa 

Và ngày sau vẫn thế 

Nỗi khát vọng tình yêu 

Bồi hồi trong ngực trẻ. 

 

Và 

 

Làm sao được tan ra 

Thành trăm con sóng nhỏ 

Giữa biển lớn tình yêu 

Ðể ngàn năm còn vỗ 

("Sóng" - Xuân Quỳnh, SGK Ngữ Vẵn 12, Tập 1, trang 156) 
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