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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc phần trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

Mối quan hệ trên mạng xã hội có phạm vi rộng lớn, đa dạng và khó kiểm soát 

hơn mối quan hệ trong đời thực. Một cư dân mạng có thể có thiết lập quan hệ bạn bè 

khắp thế giới, không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, không phân biệt chủng tộc, 

tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, nghề nghiệp,… Một cá nhân có thể tham gia nhiều 

mạng xã hội khác nhau với danh tính được công khai, cũng có thể ẩn danh, thậm chí 

mạo danh người khác. Có trường hợp một người tham gia một mạng xã hội với nhiều 

tài khoản khác nhau.  

[….] 

         Trên mạng xã hội hiện nay xuất hiện rất nhiều nhân vật được coi là “thủ lĩnh 

tinh thần”, “người dẫn dắt dư luận”. Một số nhân vật nổi tiếng chỉ bằng cách đưa 

những câu chuyện “sốc, sến” nhưng vô tình đã “tung hỏa mù” làm “bẩn” môi trường 

mạng xã hội. Có kẻ thì núp dưới chiêu bài từ thiện đánh vào tâm lý thương người của 

số đông để trục lợi; cá biệt có kẻ còn lợi dụng những mâu thuẫn giữa chính quyền và 

người dân để đưa chuyện không đúng lên mạng xã hội với mục đích bôi nhọ, kích 

động… Và trong sự “nổi tiếng” của những đối tượng này có một phần trách nhiệm 

của mỗi người dân chúng ta khi tham gia mạng xã hội, vô tình hay cố ý, bị cuốn theo 

những cuộc tranh luận do họ dựng lên có chủ đích xấu. Mạng xã hội có xây dựng 

được văn hóa ứng xử lành mạnh hay không phụ thuộc nhiều vào hành vi của mỗi 

người sử dụng, do đó chúng ta phải có trách nhiệm hơn trong mỗi lời nhận xét, phê 

bình, hay gắn biểu tượng cảm xúc của mình khi tham gia mạng xã hội. 

(Trích Kỹ năng ứng xử văn hóa trên mạng xã hội - Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch  Vụ Gia đình) 

Câu 1 (0,5 điểm). Theo đoạn trích, mối quan hệ trên mạng xã hội có phạm vi như 

thế nào? 

Câu 2 (0,5 điểm). Nội dung chính của đoạn trích trên là gì? 

        Câu 3 (1,0 điểm). Nêu hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ liệt kê được sử 

dụng trong câu văn sau: “Một cư dân mạng có thể có thiết lập quan hệ bạn bè khắp thế 

giới, không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, không phân biệt chủng tộc, tuổi tác, 

giới tính, trình độ học vấn, nghề nghiệp,…” 

 Câu 4 (1,0 điểm). Em có đồng tình với ý kiến: “Mạng xã hội có xây dựng được 

văn hóa ứng xử lành mạnh hay không phụ thuộc nhiều vào hành vi của mỗi người sử 

dụng” không? Vì sao? 

(Đề gồm 02 trang) 

          



PHẦN II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 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 cách sử dụng mạng xã hội hiệu 

quả trong cuộc sống hiện nay. 

Câu 2 (5,0 điểm). Viết bài văn trình bày cảm nhận về đoạn thơ sau:  

Người đồng mình thương lắm con ơi 

Cao đo nỗi buồn 

Xa nuôi chí lớn 

Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn 

Sống trên đá không chê đá gập ghềnh 

Sống trong thung không chê thung nghèo đói 

Sống như sông như suối 

Lên thác xuống ghềnh 

Không lo cực nhọc 

(Trích Nói với con - Y Phương, Ngữ văn 9, tập 2,  

NXB giáo dục Việt Nam 2015, trang 72) 

 

---------Hết-------- 
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