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ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2 - NGHỆ AN
Thời gian: 120 phút
I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Câu 1. Chỉ ra được phương thức biểu đạt chính: nghị luận/ phương thức nghị luận.
Câu 2. Trong đoạn trích, Albert Einstein đã chia sẻ với con gái phát hiện về một loại lực vô cùng
mạnh mẽ, bao gồm và chi phối mọi loại lực khác, đó chính là Tình yêu.
Câu 3. Các phương thức liên kết được sử dụng ở đoạn văn (3): thế (nó, một thứ thay cho loại lực
này; nối (tuy nhiên, có lẽ là), lặp (chúng ta).
Câu 4. Làm rõ được thông điệp sâu sắc từ văn bản: Tình yêu là nguồn năng lượng vô hạn, nguồn
sức mạnh vô tận. Hãy yêu thương nhau nhiều hơn; có lí giải hợp lí, thuyết phục về sức mạnh và
vai trò quan trọng của của tình yêu.
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
* Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Vai trò quan trọng của tình yêu trong cuộc sống con
người.
* Triển khai vấn đề nghị luận
Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách
nhưng cần làm rõ vai trò, ý nghĩa của tình yêu đối với cá nhân, xã hội và toàn nhân loại. Có thể
theo hướng sau:
- Tình yêu giúp con người có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để đi tới thành công;
giúp ta xích lại gần nhau để dựng xây một cuộc sống tốt đẹp hơn.
- Tình yêu giúp nhân loại xóa bỏ chiến tranh, hận thù, đau khổ, bảo vệ sự trường tồn mãi mãi của
Trái đất này.
Câu 2. (5,0 điểm)
* Giới thiệu ngắn gọn về hai tác giả, tác phẩm, đoạn trích.
*Cảm nhận hai đoạn văn:
Thí sinh có thể cảm nhận theo nhiều cách nhưng cần đáp ứng các yêu cầu sau:
* Điểm giống nhau:
- Về nội dung: Hai đoạn văn đều tập trung miêu tả sự thay đổi có tính chất bước ngoặt về tâm lí
của nhân vật Tràng sau khi có vợ và của Chí Phèo trước sự chăm sóc ân cần của thị Nở:
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+ Tràng thấy trưởng thành trong nhận thức và suy nghĩ. Sự kiện có vợ đã khiến anh cảm thấy
yêu thương và gắn bó với căn nhà của mình. Lần đầu tiên, Tràng ý thức được trách nhiệm và
nghĩa vụ với gia đình, với vợ con; anh quên đi cái đói đang chực chờ trước mặt để tin vào một
cuộc sống tươi đẹp ở phía trước ...
+ Sau cuộc tình với thị Nở và trước sự chăm sóc ân cần của thị, lần đầu tiên Chí Phèo thức tỉnh
để bước ra khỏi cuộc đời của một con quỷ dữ; lần đầu tiên ở Chí đã thức dậy khao khát được trở
về làm người lương thiện, khao khát làm hòa với mọi người, thắp lên niềm hi vọng được trở về
với cái xã hội bằng phẳng, thân thiện của những người lương thiện ...
- Về nghệ thuật: Cả hai đoạn trích đều đặc biệt thành công ở nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm lí
nhân vật, miêu tả những đổi thay về suy nghĩ, nhận thức, khao khát của Tràng và Chí Phèo trước
sự tác động của tình yêu, tình người và hạnh phúc ...
* Sự khác biệt:
+ Sự kiện có vợ đã đưa lại cho Tràng niềm lạc quan, vượt lên nạn đói khủng khiếp năm 1945 để
tin tưởng vào tương lai. Hình ảnh lá cờ đỏ bay phấp phới ở cuối tác phẩm là niềm lạc quan vào
cuộc sống mà nhà văn Kim Lân muốn gieo lại trong lòng của những con người nghèo khổ như
bà cụ Tứ, Tràng và người vợ nhặt. Đó cũng chính là sự gợi mở con đường giải phóng cho nhân
dân lao động của văn học cách mạng sau 1945.
+ Cuộc tình và sự chăm sóc ân cần của thị Nở khơi dậy khao khát làm người lương thiện nhưng
đồng thời sau đó lại khiến Chí Phèo nhận rõ bi kịch cay đắng của cuộc đời mình: anh không thể
trở về làm người lương thiện được nữa. Cái chết đau đớn của Chí ở cuối tác phẩm là sự bế tắc,
luẩn quẩn và bi kịch không lối thoát của số phận người nông dân Việt Nam trong văn học hiện
thực phê phán trước 1945.
* Bình luận tư tưởng nhân đạo của hai nhà văn qua văn bản.
Thí sinh cần bình luận hợp lí, thuyết phục. Có thể theo hướng sau:
- Lòng yêu thương con người của nhà văn Kim Lân chủ yếu thể hiện ở phương diện khẳng định
niềm khao khát sống, khao khát hạnh phúc và niềm lạc quan vào cuộc sống ở tương lai kể cả khi
họ đang phải đối diện với nguy cơ chết đói, bị hủy diệt.
- Tư tưởng nhân đạo của nhà văn Nam Cao chủ yếu thể hiện ở niềm tin vào bản tính tốt đẹp của
con người. Qua văn bản, nhà văn muốn khẳng định một thông điệp: con người dù bị đẩy vào tận
cùng của cái xấu vẫn có khả năng hoàn lương nếu có lòng cảm thông, chia sẻ và yêu thương của
những người xung quanh.
--- Hết ---
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Nguồn

Hệ thống giáo dục HOCMAI

:
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