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I. ĐỌC HIỂU (3,00 điểm) 

     Đọc đoạn trích sau: 

 Mỗi người đều có một ước mơ riêng cho mình. Có những ước mơ nhỏ nhoi như cô bé bán diêm 

trong truyện cổ Andecxen: một mái nhà trong đêm đông giá buốt. Cũng có những ước mơ lớn lao làm 

thay đổi cả thế giới như của tỉ phú Bill Gates. Mơ ước khiến chúng ta trở nên năng động một cách 

sáng tạo. Nhưng chỉ mơ thôi thì chưa đủ. Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi đi kèm với hành động và 

nỗ lực thực hiện ước mơ. Bạn hãy nghĩ đến Martin Luther King Jr. khi ông ước mơ được sống trong 

một thế giới bình đẳng hay anh em nhà Wright luôn tin rằng một ngày nào đó họ có thể bay. Tất cả 

chúng ta đều phải hành động nhằm biến ước mơ của mình thành hiện thực. 

 Những người biết ước mơ là những người đang sống cuộc sống của các thiên thần. Ngay cả khi 

mơ ước của bạn không bao giờ trọn vẹn, bạn cũng sẽ không phải hối tiếc vì nó. Như Đon Ki-hô-tê đã 

nói: “Việc mơ những giấc mơ diệu kỳ là điều tốt nhất một người có thể làm”. 

 Tôi vẫn tin vào những câu chuyện cổ tích - nơi mà lòng kiên nhẫn, ý chí bền bỉ sẽ được đền đáp. 

Hãy tự tin tiến bước trên con đường mơ ước của bạn. 

(Trích Chắp cánh ước mơ, Quà tặng cuộc sống, Dr. Bernie S. Siegel,  

NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2012, tr.56-57) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. 

Câu 2. Theo văn bản, ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi hội đủ những yếu tố nào? 

Câu 3. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong câu văn: “Những người biết 

ước mơ là những người đang sống cuộc sống của các thiên thần”.  

Câu 4. Em có đồng tình với ý kiến: “Việc mơ những giấc mơ diệu kỳ là điều tốt nhất một người có 

thể làm” không? Vì sao? 

II. LÀM VĂN (7,00 điểm) 

Câu 1 (2,00 điểm): 

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy 

nghĩ của em về những việc bản thân cần làm để có thể biến ước mơ thành hiện thực. 

Câu 2 (5,00 điểm): 

Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:  

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác 

Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát 

Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam 

Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. 
 

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng 

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. 

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ 

Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân … 

(Trích Viếng lăng Bác, Viễn Phương, Ngữ văn 9, Tập hai,  

NXB Giáo dục Việt Nam, 2011, tr.58) 
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