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Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
(1)Người thành công luôn chịu trách nhiệm cho bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc
sống của họ. Họ tin rằng dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, họ là một phần nguyên nhâ n
gây ra nó. Ví dụ: nếu học thi trượt, đó là lỗi của họ. Nếu không được cha mẹ tin tưởng, đó
là lỗi của họ. N ếu phải vào lớp tệ hại nhất, đó là lỗi của họ. Nếu trở thành một học sinh
xuất s ắc, đó cũng là nhờ nỗ lực của họ. Nhận lãnh trách nhiệm về bản thân có một sức
mạnh tiềm ẩn vô cùng to lớn. N ếu bạn tin rằng bạn là nguyên do của mọi chuyện, bạn sẽ có
khả năng thay đổi và cải thiện mọi chuyên. Nói một cách đơn giản, bạn làm chủ cuộc sống
của chính bạn.
(2)[...] Những kẻ th ất bại bao giờ cũng c ó khuynh hướng đổ lỗi cho mọi người ngoại
trừ bản thân họ. Họ đổ thừa thầy cô giảng bài nh àm chán, đổ thừa kỳ thi quá khó, đổ thừa
bạn bè làm họ xao nhãng việc học, đổ thừa cha mẹ suốt ngày cằn nhằn họ. Tệ hại hơn cả,
một số học sinh còn tự lừa dối bản thân rằng mọi việc cũng không đến nỗi quá tệ, rằng m ôn
Toán của họ cũng không tệ đến thế, rằng thực chất họ học hành r ất chăm chỉ... trong khi tự
đáy lòng, họ bi ết rõ những điều đó không phải là sự thật. “Những người và những việc xung
quanh mình khiến mình thất bại”. Suy nghĩ đó khiến bạn trở thành nạn nhân bất lực, không
thể thay đổi được cuộc sổng.
(Tôi tài giỏi, bạn cũng thế, Adam Khoo, NXB Phụ nữ,
2013)
1. Việc đưa ra các Ví dụ trong đoạn (1) có tác dụng gì?
2. Theo tác giả, để làm chủ được cuộc sống của mình, bạn c ần làm gì?
3. Theo anh/ chị, cần làm gì để không rơi vào khuynh hướng đổ lỗi cho mọi người
được nói đến trong đoạn trích?
4. Anh/chị có đồng ý với quan điểm Nhận lãnh trách nhiệm về bản thân có một sức
ạnh
tiềm
ẩn vô cùng to lớn không ? Vì sao?
m
Phần II. Làm văn (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ với câu chủ đề: Thái độ trước cuộc sống quyết
ịnh
tương
ỉai của bạn.
đ
Câu 2. (5,0 điểm)
Trong đoạn trích “ Ai đã đặt tên cho dòng sông ? ”, Hoàng Phủ Ngọc Tường có viết:
“ Trước khi về đến vùng châu thổ êm đềm, nó đã là một bản trường ca của rừng già,
rộ
giữa bóng cây đại ngàn, mãnh liệt qua những ghềnh thác, cuộn xoáy như cơn lốc
rầm
vào những đáy vực bí ẩn, và cũng cỏ lúc nó trở nên dịu dàng và say đắm giữa những dặm
dài chói lọi của hoa đỗ quyên rừng. Giữa lòng Trường Sơn, sông Hương đã sống một nửa
cuộc đời của mình như một cô gái Di -gan phóng khoáng và man dại. Rừng già đã hun đúc
cho nó một bản lĩnh gan dạ, một tâm hồn tự do và trong sáng. ”
Và:
" Từ Tuần về đây, sông Hương vẫn đi trong dư vang của Trường Sơn, vượt qua một
lòng vực sâu dưới chân núi Ngọc Tràn để sắc nước trở nên xanh thẳm, và từ đó nó trôi đi
giữa hai dãy đồi sững sững như thành quách, với những điểm cao đột ngột như Vọng Cánh,
Tam Thai, Lựu Bảo mà từ đó, người ta luôn l uôn nhìn thấy dòng sông mềm như tấm lụa, với
những chiếc thuyền xuôi ngược chỉ bé bừa bằng con thoi. Những ngọn đồi này tạo nên
những mảng phản quang nhiều màu sắc trên nền trời tây nam thành phố, "sớm xanh, chiều
tím" như người Huế thường miêu tả”.
Cảm nhận vẻ đẹp của hình tượng sông Hương trong hai đoạn văn trên, từ đó nhận xét
cách miêu tả thiên nhiên độc đáo của Hoàng Phủ Ngọc Tường.
(“Ai đã đặt tên cho dòng sông?” - Hoàng Phủ Ngọc Tường, Ngữ văn 12, Tập một, tr
198,199, NXB Giáo dục, 2009.)
.-----------HẾT----------

