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ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN - THPT CAO NGUYÊN
Thời gian: 120 phút
I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:
Nếu bước chân vào bất kì bệnh viện nào và hỏi bác sĩ về “bệnh vô cảm ”, chắc chắn bạn sẽ
không nhận được câu trả lời. Bởi đó là căn bệnh tồn tại ngoài xã hội chứ không phải đơn thuần
trên giường bệnh. “Bệnh vô cảm ” là tình trạng chai sạn của tâm hồn, là thái độ sống thờ ơ, lãnh
đạm trước những gì diễn ra xung quanh mình. Đáng sợ hơn là nó diễn ra ngay cả trước những
đau khổ, mất mát của con người. Một ngày, bạn không còn biết yêu thương và cũng không căm
ghét, không cảm nhận được hạnh phúc và cũng không động lòng trước đau khổ, không có khát
vọng sống ý nghĩa... thì ắt hẳn, bạn đang có những “triệu chứng” của căn bệnh vô cảm đáng sợ
kia. Nó không làm con người ta đau đớn hay chết đi về thể xác nhưng lại làm trái tim và tâm hồn
chết dần trong sự lạnh lẽo. Và phải chăng “cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong
cuộc đời, sự mất mát lớn nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống” như lời Nooc-man
Ku-sin đã khẳng định?
(Theo Bài tập Ngữ văn 12, Tập hai, tr.75, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2011)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt và đặt nhan đề cho văn bản? (1,0 điểm)
Câu 2: Theo tác giả, những “triệu chứng” của thói vô cảm là gì? (0,5 điểm)
Câu 3: Tại sao tác giả lại cho rằng vô cảm là căn bệnh tồn tại ngoài xã hội chứ không phải đơn
thuần trên giường bệnh? (1,0 điểm)
Câu 4: Nêu nội dung của văn bản trên. (0,5 điểm)
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 từ) trình bày suy nghĩ của anh chị về câu nói được gợi ra từ
đoạn trích ở phần Đọc hiểu: “Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời, sự
mất mát lớn nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống?”
Câu 2. (5,0 điểm)
Nhận xét về giá trị hiện thực của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài), có ý kiến cho rằng:
Truyện là bức tranh chân thực về số phận đau khổ của đồng bào dân tộc miền núi dưới chế độ
phong kiến chúa đất.
Bằng việc phân tích tác phẩm, hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.
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