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I. PHẦN I (12 điểm). Đọc thành tiếng đoạn trích trong một bài báo sau và trả lời các câu
hỏi bên dưới:
Vào ngày 29/4/2007, trong khi George, chú chó nhỏ đang chơi cùng một nhóm năm
em bé thì bất ngờ hai con lớn lao vào tấn công những đứa trẻ. Thấy vậy, George đã kiên
cường chống lại hai con chó dữ dằn. Sau đó, những đứa trẻ đã được giải cứu an toàn,
nhưng George thì không may mắn như thế. Do bị thương quá nặng nên các bác sĩ buộc
phải cho George một "cái chết nhân đạo". Hai năm sau, George được vinh danh và nhận
Huân Chương Vàng cho sự quả cảm của mình.
(theo kenh14.vn)
1. Đặt nhan đề cho đoạn văn bản trên. (2 điểm)
2. Phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu sau. (4 điểm)
Sau đó, những đứa trẻ đã được giải cứu an toàn, nhưng George thì không may mắn như thế.
3. Xét về cấu tạo, câu văn trên thuộc kiểu câu gì? (2 điểm)
4. Trong câu: “Thấy vậy, George đã kiên cường chống lại hai con chó dữ dằn.” sử dụng
biện pháp tu từ so sánh hay nhân hoá? Nêu tác dụng của việc diễn đạt đó? (4 điểm)
II. PHẦN II (8 điểm). Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
Một chiếc lá vàng khô

Những chú cá tí hon

Rơi xuống hồ cá kiểng

Ngỡ là thuyền đánh cá

Gió vờn sóng nhấp nhô

Vội nấp dưới lùm rong…

Như thuyền đi trên biển

Thuyền vẫn trôi thong thả.
(Thuyền lá và những chú cá con)

Mượn lời chú cá con đáng yêu, em hãy viết đoạn văn khoảng 15 dòng kể lại sự việc được
nhắc tới trong bài thơ.
-------------------HẾT-------------------

