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Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
“Muốn con hạnh phúc, bố mẹ hãy tránh sang một bên!”
Neil deGrasse Tyson, một nhà Vật lý thiên văn, vũ trụ học nổi tiếng người Mỹ cho
rằng, cha mẹ hiện đại đang kiểm soát mọi thứ và "điều khiển" con cái lớn lên theo quỹ đạo
mà họ kỳ vọng.
Ông cũng chính là người đã tuyên bố: "Tôi nghĩ rằng điều tốt nhất cha mẹ có thể làm
khi nuôi dạy con cái mình, đơn giản là tránh sang một bên trên hành trình lớn lên của
chúng" .
Trong một bài nói chuyện, Neil deGrasse Tyson khẳng định, sự tò mò và hăng say
khám phá những điều mới mẻ chính là chìa khóa để ươm mầm cho một nhà khoa học tương
lai. Tuy nhiên, cha mẹ luôn tỏ ra cáu gắt khi trẻ muốn tìm kiếm hay khám phá một điều gì
mới.
Trẻ em là những nhà khoa học bẩm sinh. Lúc nào lũ trẻ cũng lật những hòn đá lên,
bứt cánh mấy bông hoa. Chúng làm những việc mà chúng ta thường nhìn là “phá hoại”.
Nhưng đó là một kiểu khám phá.
Nếu tách rời mọi thứ ra, bạn có thể biết cách lắp lại nh ư cũ. Đó là việc những đứa
trẻ hay làm. Một nhà khoa học trưởng thành đều là một đứa trẻ không bao giờ lớn lên. Đó
là việc một nhà khoa học trưởng thành làm.
Ở nhà, bọn trẻ mở tủ lạnh lấy một quả trứng tung hứng lên xuống. Việc đầu tiên các
bậc phụ huynh là m là gì?
“Đừng có nghịch trứng! Vỡ bây giờ. Cất lại ngay!”.
Thật ra, đây là một thí nghiệm về sức bền vật liệu.
Hãy để trẻ tự khám phá ra rằng khi trứng rơi, nó sẽ vỡ. Đây là một thí nghiệm vật lý.
Và nó cũng có thể trở thành thí nghiệm sinh học rất nhanh.
Khi đó lòng trắng và lòng đỏ sẽ chảy ra. Bạn nói với trẻ: “Này con. Lòng trắng và
ỏ
sẽ
biến
thành con gà đấy!”.
đ
“Mà sao lòng đỏ này lại biến thành con gà được nhỉ?”.
“Chà, sinh học đấy! Tìm hiểu thử xem”.
Và quá trứng giá bao nhiêu tiền? Nó không đáng k ể nhưng đổi lại trẻ được trải
ệm
nghi và tư duy.
Chủ tịch Trường Đại học Havard từng nói: “Nếu bạn nghĩ giáo dục đắt đỏ, cứ thử
trả giá cho sự ngu dốt xem!”. Chúng ta không có đủ những ông bố, bà mẹ hiểu được hoặc
biết cách trân trọng bản tính hiếu kì của c on cái họ vì họ muốn duy trì trật tự trong nhà.
Khi những đứa trẻ vào bếp, bày bừa hết nồi niêu xoong chảo ra và gõ loảng xoảng,
các vị phụ huynh sẽ nói gì đầu tiên? “Đừng có làm ồn nữa! Ồn ào quá! Con làm bẩn hết nồi
niêu rồi!”.
Bạn vừa phá hỏng một thí nghiệm về âm thanh đấy! Vì vậy tôi không lo lắng cho trẻ
em.
Mọi người thường hỏi: “Tôi phải làm gì để con tôi yêu khoa học đây?”. Thật ra, trẻ
con đã yêu khoa học sẵn rồi. Vấn đề là ở chính các vị phụ huynh.
(https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/muon-con-hanh-phuc-bo-medung-lam-gi-ca) (27/02/2019)
Câu 1/ Để chứng minh Trẻ em là những nhà khoa học bẩm sinh , tác giả đưa ra những
dẫn chứng nào?
Câu 2/ Chỉ ra và nêu tác dụng biện pháp tu từ trong câu: sự tò mò và hăng say khám
phá những điều mới mẻ chính là chìa khóa để ươm mầm cho một nhà khoa học tương lai.
Câu 3/ Người viết khẳng định: vấn đề là ở chính các vị phụ huynh . Vậy vấn đề chính
ở đây là gì?
Câu 4/ Anh/ chị có đồng tình với tuyên bố: "Tôi nghĩ rằng điều tốt nhất cha mẹ có
thể làm kh i nuôi dạy con cái mình, đơn giản là tránh sang một bên trên hành trình lớn lên
của chúng" không? Vì sao?

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 những biện pháp trong giáo dục con cái của
bố mẹ để có gia đình hạnh phúc.
Câu 2. (5,0 điểm) Trong bài thơ Việt Bắc, nhà thơ Tố Hữu đã tái hiện những tháng
ngày kháng chiến gian khổ:
Mình đi có nhớ những ngày
Mình về có nhớ chiến khu
ùng
mù
suối
lũ
những
mây
c
Mưa nguồn
Miếng cơm chấm muối mối thù nặng vai
và tái hiện không khí ra trận của quân dân Việt Bắc:
Quân đi điệp điệp trùng trùng
Ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan

Dân công đỏ đuốc từng đoàn
Bước chân nát đá, muôn tàn lửa bay

( Việt Bắc, SGK Ngữ văn 12, tập một, trang 110, 112)
Anh (chị) hãy phân tích bức tranh Việt Bắc trong hai đoạn thơ trên, từ đó làm nổi bật
sự vận động của cảm xúc thơ Tố Hữu.

