ĐỀ SỐ 16- LUYỆN THI QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN NĂM 2019
( Thời gian: 120 phút)

I. PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
(1) Mỗi người trên thế giới này đều có một cuộc đời riêng và duy nhất, với những
ngoại hình và hoàn cảnh khác nhau không bao giờ trùng lặp. Hãy gọi mỗi cuộc đời như vậy
là một bộ phim - những bộ phim cuộc đời con người. Ai cũng có bộ phim cuộc đời của riêng
mình, bất kể đó là kẻ hành khất hay một vị vua.
(2)Trong bộ phim cuộc đời ấy, chúng ta vừa là người viết kịch bản, vừa là đạo diễn
kiêm diễn viên và thậm ch í kiêm khán giả nữa. Nhưng có mội sự thật đáng tiếc, thay vì làm
đạo diễn điều khiển cuộc đời mình, dường như chúng ta lại thích thú h ơn với việc làm khán
giả cho bộ phim của ngườ i khác, từ người thân quen, người trong các mối quan hệ xã giao
hay thậm chí là người hoàn toàn xa lạ. Việc tình nguyện làm kh án giả cho người khác là
một thói quen nguy hiểm. Nó không chỉ làm bạn hao phí nhiều thời gian, sinh lực mà còn
khiến bạn quen với thế bị động, bị động theo dõi người khác và rồi bị động luôn với ch ính
cuộc đời mình. Mỗi ngày, nhờ internet bạn biết được bao nhiêu chuyện “hay hay” trên thế
giới, từ cô nàng minh tinh màn bạc Hollywood lộ hàng khi dạo phố cho đến anh nhà quê
tung clip âm nhạc mới, từ hotgirl khoe đường cong cho tới anh chàng trẻ tuổi công khai làm
lành với vợ... Thừa nhận đi, một ngày bạn đọc bao nhiêu tin tức kiểu này, theo dõi bao
nhiêu người xa lạ kiểu này? Tình nguyện làm khán giả v ô hình cho những thứ vô bổ, những
người xa lạ ở tận đâu đâu như vậy, bạn sẽ mãi đóng vai quần chúng trong cuộc đời người
khác. Cứ như vậy, cuộc đời bạn ai sẽ đóng thay đây hay nói đúng hơn, cuộc đời bạn ai sẽ
sống thay? (Sống như ngày mai sẽ chết , Phi Tuyết, Nxb Thế giới, tr. 10 - 11)
Câu 1: Một thói quen nguy hiểm được nhắc đến trong văn bản là thói quen gì?
Câu 2: Nêu tác dụng biện pháp tu từ so sánh trong đoạn văn (1).
Câu 3: Vì sao tác giả bài viết lại cho rằng: Việc tình nguyện làm khán giả cho người khác là
một thói quen nguy hiểm?
Câu 4: Theo anh /chị, vì sao nhiều bạn trẻ ngày nay có xu hướng hứng thú với vai trò khán
giả trong bộ phim cuộc đời của người khác hơn là làm đạo diễn của bộ phim cuộc đời mình?
II. PHẦN II: LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Từ việc đọc hiểu đoạn trích , hãy soi chiếu vào bản thân và viết một
đoạn văn (khoảng 200 chữ) để trả lời cho câu hỏi: Bạn đã sống cuộc đời của chính mình
chưa?
Câu 2. (5,0 điểm)
Trong truyện ngắn Vợ nhặt , hơn một lần nhà văn Kim Lân để nhân vật bà cụ Tứ
khóc, tiêu biểu:
Đoạn 1:
“ Bà lão cúi đầu nín lặng. Bà lão hiểu rồi. Lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra
biết bao nhiêu cơ sự, vừa ai oán vừa xót thương cho số kiếp đứa con mình. Chao ôi, người
ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái
mở mặt sau này. Còn mình thì... Trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rỉ xuống hai dòng nước
mắt... Biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không?”
Đoạn 2:
“…Bà lão nhìn người đàn bà, lòng đầy xót thương. Nó bây giờ là dâu là con trong
nhà rồi. Người đàn bà khẽ nhúc nhích, thị vẫn khép nép đứng nguyên chỗ cũ. Bà lão hạ thấp
giọng xuống thân mật:
- Kể có ra làm được dăm ba mâm thì phải đấy, nhưng nhà mình nghèo, cũng chả ai
người ta chấp nhặt chi cái lúc này. Cốt làm sao chúng mày hoà th uận là u mừng rồi. Năm
nay thì đói to đó. Chúng mày lấy nhau lúc này, u thương quá …
Bà cụ nghẹn lời không nói được nữa, nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng ”
(Kim Lân - Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr. 28 và tr.29)
Phân tích hình ảnh nhân vật bà cụ Tứ trong hai lần được miêu tả như trên, từ đó làm
nổi bật tấm lòng của nhà văn dành cho nhân vật này.
.-----------HẾT----------

