
    
 
 
 
 
 
 
 
Câu 1: (3 điểm) 
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 

Thuốc lá, sớm hay muộn rồi cũng sẽ giết chết bố và rất nhiều người hút thuốc lá đã chết trong 
đau đớn. Bố cũng như họ, có thể bị ung thư, đặc biệt nếu hút thuốc từ khi còn rất trẻ thì khả năng bị 
ung thư là rất cao. Hầu hết những người chết vì hút thuốc lá đã chết do bị bệnh tim mạch hay ung thư 
phổi. […] 

Điều tồi tệ cũng sẽ xảy ra khi bố hút thuốc trong nhà. Là một ông bố, bố đang phá hủy tương 
lai của các con bố bằng việc để chúng hít phải những làn khói thuốc. Nếu là một bà mẹ đang mang 
thai, chất nicotine sẽ theo máu của bà mẹ truyền thẳng vào cơ thể đứa con. Thử tưởng tượng xem, đứa 
con sẽ bị ảnh hưởng như thế nào trước và sau khi bé được sinh ra đời. Con tha thiết mong những ông 
bố, bà mẹ sẽ ngừng hút thuốc nếu không muốn bị trả giá bằng sức khỏe cả cuộc đời của các con. […] 

Hút thuốc lá cũng làm hủy hoại môi trường sống. Chắc hẳn tất cả những người hút thuốc lá 
đã từng ít nhất một lần vứt đầu lọc thẳng xuống nền đất thay vì bỏ chúng vào thùng rác hay để đúng 
nơi dành cho người hút thuốc.  

(Dẫn theo Nguyễn Vũ Hiểu Minh, Bố ơi, đừng hút thuốc lá nữa!, thanhnien.com) 
a. Tìm một thành phần biệt lập được sử dụng trong đoạn cuối của văn bản. (0,5 điểm) 
b. Dựa vào văn bản, hãy cho biết hầu hết những người chết vì hút thuốc lá đã chết vì bệnh gì? (0,5 
điểm) 
c. Nêu nội dung văn bản. (1,0 điểm) 
d. Theo em, có những cách nào để giúp ông bố trong văn bản trên giảm thiểu tác hại của thuốc lá lên 
bản thân và mọi người xung quanh? (Trả lời trong khoảng 3-5 dòng) (1,0 điểm) 
Câu 2: (3 điểm) 

Các bạn trẻ cần làm gì để cùng xã hội vượt qua đại dịch COVID-19? 
Có bạn trẻ cho rằng cần phải có tinh thần đoàn kết. 
Có bạn trẻ cho rằng cần phải có tinh thần trách nhiệm. 
Có bạn trẻ cho rằng cần phải có tinh thần lạc quan. 
Hãy viết bài văn ngắn (khoảng 01 trang giấy thi) trình bày câu trả lời của em. 
Câu 3: (4 điểm) 
Học sinh được chọn 1 trong 2 đề sau: 

Đề 1 
Quê hương anh nước mặn đồng chua 
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá 
Anh với tôi đôi người xa lạ 
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau 
Súng bên súng, đầu sát bên đầu 
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ 
Đồng chí! 

(Đồng chí, Chính Hữu) 
Cảm nhận về vẻ đẹp của tình đồng chí trong văn bản trên. Từ đó, liên hệ thực tế hoặc liên hệ với 

một tác phẩm khác để thấy được ý nghĩa của những tình cảm ấy trong đời sống. 
Đề 2 
Từ những trải nghiệm trong quá trình đọc văn học, em hãy viết bài văn với nhan đề “Văn học 

bồi đắp tâm hồn con người”. 
---HẾT--- 
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