ĐỀ SỐ 11- LUYỆN THI QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN NĂM 2019
( Thời gian: 120 phút)
Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Một bộ phận thanh niên ngày nay chạy theo thời đại mà quên mất những giá trị xưa cũ.
Biểu hiện coi thường hoặc nhận thức sai lệch về những gì ông cha đã làm trong quá kh ứ. Họ
thường nói vấn đề đó xưa lắm rồi, bây giờ ai nghĩ th ế, ai làm thế. Chúng ta đâu biết rằng chỉ có
văn minh là xưa cũ, còn văn hóa không bao gi ờ mất đi sức sống, văn hóa luôn bắt rễ vào hiện tại
và thúc đẩy hiện tại. Nếu ta không coi trọng những giá trị văn hóa gia đình và dân tộc, ta sẽ mất
gốc và thiếu đi sức sống bên trong vì vậy sự phát triển của ta sẽ không thể lâu bền được. Nhiều
giá trị văn hóa dân tộc thanh niên ngày nay cần phát huy như coi trọng chữ hiếu, kính trên
nhường dưới, coi trọng lòng yêu quê hương đất nước, trọng nghĩa, tr ọng tình…
(ThS. Phạm Thạch Hoàng ĐH Lâm nghiệp - Tạp chí Thanh niên, số tháng
8/2008)
1. Trình bày tác hại của việc chạy theo thời đại mà quên mất những giá trị xưa cũ của
một bộ phận thanh niên ngày nay được nêu trong đoạn trích.
2. Đối nghịch với văn minh là gì?
3. Anh/ chị hiểu như thế nào về nhận định: chỉ có văn minh là xưa cũ, còn văn hóa không
bao giờ mất đi sức sống.
4. Anh/ chị hãy đ ề xuất thêm ít nhất 2 biểu hiện giá trị văn hóa dân tộc thanh niên ngày
nay cần phát huy .
Phần II. Làm văn (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa của
việc “coi trọng những giá trị văn hóa gia đình” đối với tuổi trẻ trong cuộc sống hôm nay được
trích ở phần Đọc hiểu.
Câu 2. (5,0 điểm)
Trong tuỳ bút Người lái đò Sông Đà , Nguyễn Tuân đã hai lần miêu tả hình ảnh người lái
đò. Đó là "Ông lái đã nắm chắc binh pháp của thần sông thần đá. Ông đã thuộc quy luật phục
kích của lũ đá nơi ải nước hiểm trở này”. Và “ Đêm ấy nhà đò đ ốt lửa trong hang đá, nướng ống
cơm lam và toàn bàn về cá anh vũ cá d ầm xanh...cũng chả thấy ai bàn thêm một lời naò về cuộc
chiến thắng vừa qua nơi cửa ải nước đủ tướng dữ quân tợn vừa rồi”.
Phân tích hình ảnh ông lái đò trong hai lần miêu tả trên. Từ đó, hãy làm nổi bật vẻ đẹp
của nhân vật này.
.-----------HẾT----------

