ĐỀ 18 - 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:
Cả 2 quốc gia Mỹ và Triều Tiên(*)đều thống nhất chọn Hà Nội - “Thành phố vì Hòa
bình” làm nơi có thể ngồi lại với nhau quả là không dễ dàng nhưng hóa ra cũng khá hợp lý
với rất nhiều lý do thú vị của nó.Việt Nam có nhiều nét tương đồng với Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân Triều Tiên về thể chế chính trị, cả hai nước đều đã trải q ua chiến tranh, chết chóc
đến cả triệu người; thấu hiểu việc đất nước bị ngăn cách, ly biệt sẽ thế nào... Trong khi đối
với Mỹ, từ chỗ là kẻ thù của nhau, Việt Nam đã tạm gác lại quá khứ với Mỹ để hướng tới
tương lai. Và nay, 2 nước đã trở thành đối tác to àn diện với nhiều tiềm năng để gắn kết với
nhau vì lợi ích dân tộc mình. Việt Nam đã làm một cuộc Đổi mới từ trên 30 năm trước, nay
bước đầu đã cho thấy sự thành công đáng khích lệ về nhiều mặt.
Tinh thần hiếu khách của nước chủ nhà vốn là đặc tính của ngư ời Việt ta. Chúng ta
lại tự thấy việc được 2 nước tin tưởng uỷ thác để làm một việc hệ trọng, đó chính là một
vinh dự cho Việt Nam. Qua đó có thể giúp đem hình ảnh Việt Nam thân thiện đến với thế
giới thông qua chuyện tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Đó chính là điều rất cần làm.
(*)Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong -un đã tiến hành
họp thượng đỉnh lần hai tại Hà Nội từ ngày 27 và 28 -2-2019
(Nguồn http://kinhtedothi.vn/ha-noi-cay-cau-cua-hoa-binh-the-gioi-337139.html)
Câu 1/ Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2/ Chỉ ra và nêu tác dụng biện pháp tu từ trong câu: Việt Nam có nhiều nét tương
đồng với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên về thể chế chính trị, cả hai nước đều đã
trải qua chiến tranh, chết chóc đến cả triệu người; thấu hiểu việc đất nước bị ngăn cách, ly
biệt sẽ thế nào...
Câu 3/ Anh/ chị hiểu như thế nào về câu: Trong khi đối với Mỹ, từ chỗ là kẻ thù của
nhau, Việt Nam đã tạm gác lại quá khứ với Mỹ để hướng tới tương lai.
Câu 4/ Anh/ chị có đồng tình hay kh ông với nhận định: Tinh thần hiếu khách của
nước chủ nhà vốn là đặc tính của người Việt ta? Nêu lí do?
Phần II. Làm văn (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Từ nội dung đoạn trích trong phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn khoảng
200 chữ trình bày suy nghĩ ý nghĩa cuộc sống hoà bình đối với mọi người.
Câu 2. (5,0 điểm)
Phân tích quan niệm về sự sống và cái chết trong cuộc đối thoại giữa nhân vật
Trương Ba và Đế thích (kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt , Lưu Quang Vũ).Từ đó, nhận xét
ý nghĩa nhân văn gửi gắm qua đoạn đối thoại trên.
.-----------HẾT---------

