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( Thời gian: 120 phút)
Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Trong quá trình phát triển, tre không ngừng sinh trưởng và phát triển bộ rễ vững chắc trong
suốt 4 năm dài, nhờ vậy, tre có thể chống đỡ toàn bộ cấu trúc, trọng lượng và trụ vững trên mặt đất
ngày này qua ngày khác. Hệ thống rễ này cho phép tre tồn tại trong những điều kiện khắc n ghiệt
nhất của tự nhiên. Nhờ độ bền, sức mạnh và sự dẻo dai mà tre phát triển nhanh hơn so với những
loài cây thân gỗ khác. Với những loại tre khác, không có hệ thống gốc rễ vững chắc, chúng vẫn có
thể phát triển, tuy nhiên, chúng không thể có tuổi thọ lâu dài.
Điều tương tự cũng xảy ra trong cuộc sống. Nếu bạn muốn đạt được thành công, có những
mối quan hệ tuyệt vời, hay có được mọi thứ bạn mong muốn, bạn cần phải có một nền tảng vững
chắc, đó là tính cách, giá trị, thái độ sống của bạn. Tất cả đều bắt đầu từ phía bạn. Trở thành
người phù hợp và làm những việc đúng đắn, bạn sẽ đạt được những gì bạn muốn.
Chỉ có bạn mới biết được sự phát triển của bản thân. Hãy tự tin bước đi trên con đường đã
chọn. Đừng bận tâm đến con đường của người khác, vội vã chạy theo những thành quả trước mắt
mà quên mất chất lượng cốt lõi bên trong. Có thể trong khi bạn chưa có gì trong tay, người khác đã
đạt được nhiều thành tựu. Nhưng càng như vậy, bạn càng cần phải trang bị cho bản thân một nền
tảng thật vững vàng.
(
Hoàng Hoa (Theo Trí thức trẻ/Timewiser)
1. Việc đưa ra quá trình phát triển của cây tre trong văn bản có tác dụng gì?
2. Chỉ ra và nêu tác dụng biện pháp tu từ cú pháp trong câu: Nếu bạn muốn đạt được thành công, có
những mối quan hệ tuyệt vời, hay có được mọi thứ bạn mong muốn, bạn cần phải có một nền tảng
vững chắc, đó là tính cách, giá trị, thái độ sống của bạn.
3. Tại sao người viết khẳng định: Chỉ có bạn mới biết được sự phát triển của bản thân.
4. Thông điệp mà anh/ chị tâm đắc nhất qua văn bản là gì? Nêu rõ lí do chọn thông điệp đó.
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
“trang bị cho bản thân một nền tảng thật vững vàng ” đối với tuổi trẻ trong cuộc sống hôm nay
được trích ở phần Đọc hiểu.
Câu 2. (5,0 điểm)
Trong hai khổ thơ đầu của bài thơ Sóng, nhân vật trữ tình soi vào sóng để tự nhận thức về
tình yêu:
Dữ dội và dịu êm
Ôi con sóng ngày xưa
Ồn ào và lặng lẽ
Và ngày sau vẫn thế
Sông không hiểu nổi mình
Nỗi khát vọng tình yêu
Sóng tìm ra tận bể
Bồi hồi trong ngực trẻ
Đến hai khổ thơ cuối, tình yêu tan vào sóng để dâng hiến và bất tử:
Cuộc đời tuy dài thế
Làm sao được tan ra
Năm tháng vẫn đi qua
Thành trăm con sóng nhỏ
Như biển kia dẫu rộng
Giữa biển lớn tình yêu
Mây vẫn bay về xa
Để ngàn năm còn vỗ.
(Ngữ Văn 12, Tập một, tr.155 – 156, NXB Giáo Dục – 2008)
Cảm nhận của anh/ chị về vẻ đẹp tình yêu trong các khổ thơ trên. Từ đó, rút ra nhận xét về
sự vận động của hình tượng Sóng và em.

