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Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm) Đọc đoạn trích dưới đây:
“... Một trong những đổi mới quan trọng là làm các em ngay từ bé đ ã ý thức được
thế giới tương lai rất khó đoán định. Vì vậy thay vì học một cách thụ động, vâng lời thì bây
giờ phải biết nghĩ khác (out of the box) và đối với những nước như Việt Nam khi trẻ nhỏ
được dạy phải rất vâng lời thì cái này phải thay đổi mạnh mẽ. Quan trọng nhất là phải dạy
các em một mặt tôn trọng văn hoá truyền thống, nhưng mặt khác các em phải dám nghĩ
khác, dám đặt câu hỏi ngược lại với giáo viên”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.
... Chia sẻ quan điểm của mình, Tổng Biên tập Straits Times Warren Jude
Fernandez cho rằng: “Học sinh Việt Nam phải bớt vâng lời đi!”. Trong khi đó, ông
Haoliang Xu - người phụ trách Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc tại châu Á Thái Bình Dương nêu quan điểm: Các bậc phụ huynh cần chuẩn bị cho con cái thích ứng
với sự thay đổi của tương lai. Các bậc phụ huynh ngày nay cần có tư duy mới, tư duy mở
hơn để thúc đẩy tư duy con cái, áp dụng khoa học công nghệ và các kỹ năng mềm. “Một
đôi giày chỉ có thể dùng cho một người chứ không thể dùng chung cho nhiều bàn chân. M ỗi
người đều có những đặc điểm riêng, mỗi quốc gia có những khác biệt chứ không cùng mặt
bằng, không phát triển đồng đều” - ông Haoliang Xu nói."
( Phải thay đổi “văn hóa dạy trẻ nhỏ chỉ biết vâng lời”, Châu Như Quỳnh ghi, Dân
trí, 13/9/2018)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1/ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: “Quan trọng nhất là phải dạy các em”điều
gì ?
Câu 2/ Chỉ ra và nêu tác dụng biện pháp tu từ trong câu: Một đôi giày chỉ có thể
dùng cho một người chứ không thể dùng chung cho nhiều bàn chân.
Câu 3/ Có thể hiểu "văn hoá truyền thống" là những giá trị vật chất và tinh thần do
con người sáng tạo và truyền lại từ nhiều thế hệ. Hãy lấy một vài ví dụ về "văn hoá truyền
thống" mà anh/ chị thấy cần trân trọng giữ gìn, tiếp nối?
Câu 4/ Anh/chị có đồng tình hay không với quan điểm“Học sinh Việt Nam phải bớt
vâng lời đi!”. Tại 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 về hậu quả của văn hoá dạy trẻ nhỏ chỉ
biết vâng lời trong cuộc sống con người.
Câu 2. (5,0 điểm) Trong truyện “Vợ chồng A Phủ”, ngày Tết, Mị muốn đi chơi
xuân nhưng bị A Sử trói đứng vào cột nhà. Tô Hoài viết tiếp:
“Trong bóng tối, Mị đứng im lặng, như không biết mình đang bị trói. Hơi rư ợu còn
nồng nàn, Mị vẫn nghe tiếng sáo đưa Mị đi theo những cuộc chơi, những đám chơi. “Em
không yêu, quả pao rơi rồi - Em yêu người nào, em bắt pao nào... ”. Mị vùng bước đi.
Nhưng tay chân đau không cựa được. Mị không nghe tiếng sáo nữa. Chỉ còn nghe tiế ng
chân ngựa đạp vào vách. Ngựa vẫn đứng yên, gãi chân, nhai cỏ. Mị thổn thức nghĩ mình
không bằng con ngựa.
Chó sủa xa xa. Chừng đã khuya. Lúc này, lúc trai đang đến gõ vách làm hiệu, rủ
người yêu dỡ vách ra rừng chơi. Mị nín khóc, Mị lại bồi hồi.
Cả đêm Mị phải trói đứng như thế. Lúc thì khắp người bị dây trói thít lại, đau nhức.
Lúc lại nồng nàn tha thiết nhớ. Hơi rượu tỏa. Tiếng sáo. Tiếng chó sủa xa xa. Mị lúc mê,
lúc tỉnh. Cho tới khi trời tang tảng rồi không biết sáng từ bao giờ.
Mị bàng hoàng tỉnh . Buổi sáng âm âm trong cái nhà gỗ rộng. Vách bên cũng im
ắng. Không nghe tiếng lửa réo trong lò nấu lợn. Không một tiếng động. Không biết bên
buồng quanh đấy, các chị vợ anh, vợ chú của A Sử có còn ở nhà, không biết tất cả những
người đàn bà khốn khổ sa v ào nhà quan đã được đi chơi hay cũng đang phải trói như Mị.
Mị không thể biết. Đời người đàn bà lấy chồng nhà giàu ở Hồng Ngài thì một đời người chỉ

biết đi theo đuôi con ngựa của chồng. Mị chợt nhớ lại câu chuyện người ta vẫn kể: đời
trước, ở nhà thống lý Pá Tra có người trói vợ trong nhà ba ngày rồi đi chơi, khi về nhìn
đến thì vợ chết rồi. Nhớ thế, Mị sợ quá, Mị cựa quậy, xem mình còn sống hay chết. Cổ tay,
đầu, bắp chân bị dây trói xiết lại, đau dứt từng mảnh thịt.”
(Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài, Ngữ văn 12 Nâng cao,Tập 2, NXBGiáo dục, 2008,
trang 09)
Cảm nhận của anh (chị) về nhân vật Mị khi nghe hai âm thanh “tiếng sáo” và “tiếng
chân ngựa đạp vào vách ” trong đoạn văn trên. Từ đó, nhận xét sự thay đổi tâm trạng và
hành động của nhân vật.
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