ĐỀ SỐ 10- LUYỆN THI QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN NĂM 2019
( Thời gian: 120 phút)
Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm) ọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
[...] Thông tin về những du học sinh Việt Nam ra đi không trở về đã khiến nhiều người đặt ra
câu hỏi: Tại sao đất nước không giữ chân được người tài? Thật khó để đưa ra câu trả lời duy nhất
đúng.
Tôi thấy nên nhìn đơn giản lại. Ai trong chúng ta cũng đi khỏi tổ ấm của mình, có khác là
chủng ta đi bao xa. Du học tới một đất nước khác về mặt nào đó cũng giống như hàng trăm nghìn
sinh viên tỉnh lẻ đổ về thành phố học mỗi năm. Dường như ai ra đi cũng mang theo m ột khát vọng
gì đó bên mình. Và đó là lý do h ọ đập cánh, họ không ngừng hướng về phía trước, họ bơi ra biển
lớn, ra bầu trời rộng.
Những người tới thủ đô, tới thành phố, họ cũng thư ờng không quay trở về sống ở mái nhà của
họ từng lớn lên. Đất chật, người đông, bầu trời hẹp, không khí bụi bặm, thực phẩm không an toàn,
lòng người lạnh nhạt... đủ lí do để phản bác cho việc ở lại thành phố làm việc nhưng họ gạt đi tất
cả, bởi hai chữ cơ hội.
Có những môi trường, họ có cơ hội việc làm tốt hơn, cơ hội giảo dục cho con cái tốt hơn, cơ
hội quen những người bạn lớn, và trao đổi những điều lớn lao hơn, cuộc sống sẽ có ỷ nghĩa h ơn.
Tôi cũng sẽ định cư tại Hà Nội chứ chưa hề có ý nghĩ sẽ trở về quê hương. Bởi tôi tin rằng, một nơi
không có nhiều cơ hội sẽ làm cuộc sống của tôi trở nên mất đi nhiều ý nghĩa khi không được cống
hiến.
Thay vì đi vào bế tắc bởi những thứ quá lớn lao như chính sách trọng dụng nhân tài, chảy
máu chất xám, đề xuất điều chỉnh bộ máy hành chính để người tài thực sự muốn về đóng góp... sao
không nghĩ đơn gi ản hơn, rằng cũng đã c ó bao nhiêu người trẻ xuất chúng đi học ở thành phố trở
về quê hương lập nghiệp? Và hãy rộng lượng hơn, kể cả với những người muốn về hay ở. Thế giới
đã bư ớc vào thời đại của công dân toàn cầu. Những người trẻ năng động, sống để cống hiến luôn
muốn xê dịch và chuyển động. Họ muốn đến những vùng đất mới, muốn đến những chân trời mới,
làm những điều mới, sống cuộc sống tự do. Du học sinh trở về sẽ cống hiến cho đất nước, du học
sinh không về sẽ cống hiến cho nhân loại. Chỉ cần mỗi người đều tiến về phía trước, về hay ở đâu
còn là chuyện quá quan trọng để hoang mang.
(Du học sinh - về hay ở?, Hạ Hồng Việt, https://www.vnexpress.net)
1. Theo tác giả, nguyên nhân những người tới thủ đô, tới thành phố, họ cũng thư ờng không
quay trở về sống ở mái nhà của họ từng lớn lên là gì?
2. Chỉ ra và nêu tác dụng một biện pháp tu từ cú pháp trong câu: đó là lý do h ọ đập cánh, họ
không ngừng hướng về phía trước, họ bơi ra biển lớn, ra bầu trời rộng.
3.Vì sao tác giả bài viết lại cho rằng nên có cái nhìn đơn giản chuyện du học sinh về nước
hay ở lại?
4. Bạn có đồng ý với quan điểm: Chỉ cần mỗi người đều tiến về phía trước, (du học sinh) về
hay ở đâu còn là chuyện quá quan trọng để hoang mang không? Vì sao?
Phần II. Làm văn (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ để trả lời cho câu hỏi: Trong thời
đại toàn cầu hóa, việc cống hiến cho đất nước và cống hiến cho nhân loại có gì khác nhau?
Câu 2. (5,0 điểm) ảm nhận tư tưởng “Đất Nước của Nhân Dân” qua đoạn thơ sau trích trong
chương V trường ca “Mặt đường khát vọng”( Nguyễn Khoa Điềm):
Khi có giặc người con trai ra trận
Người con gái trở về nuôi cái cùng con
Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh
Nhiều người đã trở thành anh hùng
Nhiều anh hùng cả anh và em đều nhớ
Những em biết không

Có biết bao người con gái, con trai
Trong bốn ngàn lớp người giống ta lứa tuổi
Họ đã s ống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Đ ất Nước.

Từ đó, liên hệ đoạn thơ sau trong bài thơ “Tây Tiến”( Quang Dũng):
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành.
để nhận xét chất sử thi trong sáng tác của mỗi nhà thơ.
.-----------HẾT----------

