ĐỀ SỐ 25- 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:
Văn Đinh Hồng Vũ, cô gái khởi nghiệp thành công ở thung lũng Silicon (Mỹ) với
phần mềm học phát âm tiếng Anh ELSA đang có hơn 4 triệu người dùng ở 101 quốc gia, là
một trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 20 18.
Được giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018, Vũ có thông điệp
gửi gắm tới các bạn trẻ Việt Nam:
Bản thân Vũ cảm thấy rất vinh dự được nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt
Nam tiêu biểu. Dù khởi nghiệp tại Mỹ, nhưng Vũ vẫn luôn là một ngư ời con của Việt
Nam, là một doanh nhân Việt với trái tim Việt trên đất Mỹ.
Người ta thường nói là con người sẽ có xu hướng hối hận với những điều họ
KHÔNG làm, hơn là những điều họ ĐÃ làm, chính vì thế nếu được khuyên, Vũ sẽ chỉ
khuyên các bạn hãy biết rõ bản thân mình muốn gì, và có can đảm để làm được điều đó.
Ba của Vũ cũng từng nói với Vũ: “Con hãy có can đảm để sống một cuộc sống đúng với
bản thân mình, không phải cuộc sống mà những người khác mong đợi”.
Được sinh ra như một người Việt Nam , hay người châu Á nói chung, chúng ta
thường hay bị gánh nặng về việc phải sống theo những gì gia đình mong đợi, những gì
bạn bè mong đợi, hoặc thậm chí rộng hơn là nh ững gì xã hội mong đợi. Nhưng bằng
cách làm như vậy, và khi thời gian trôi qua, bạn sẽ nhận ra có nhiều ước mơ của mình
đã không đạt được, bởi vì bạn quá bận rộn với cuộc sống mong đợi của người khác.
Bạn nên chọn làm những gì thực sự quan trọng với bạn. V ũ tin rằng hạnh phúc là
một sự lựa chọn. Và chúng ta có thể chọn cách vượt khỏi các chuẩn mực hoặc mong đợi
của người khác và bỏ qua những điều đó, để sống một cuộc sống thực sự làm mình
hạnh phúc.
Vũ Thơ
(https://thanhnien.vn/gioi-tre/song-dung-voi-ban-than-1061294.html)
1. Cô gái Văn Đinh Hồng Vũ sẽ chỉ khuyên các bạn điều gì?
2. Chỉ ra và nêu tác dụng một biện pháp tu từ cú pháp trong câu: Được sinh ra như
một người Việt Nam, hay người châu Á nói chung, chúng ta thường hay bị gánh nặng về
việc phải sốn g theo những gì gia đình mong đợi, những gì bạn bè mong đợi, hoặc thậm chí
rộng hơn là những gì xã hội mong đợi.
3.Vì sao Cô gái Văn Đinh Hồng Vũ lại cho rằng Người ta thường nói là con người sẽ
có xu hướng hối hận với những điều họ KHÔNG làm, hơn là nhữ ng điều họ ĐÃ làm.
4. Bạn có đồng ý với quan điểm: bạn sẽ nhận ra có nhiều ước mơ của mình đã
không đạt được, bởi vì bạn quá bận rộn với cuộc sống mong đợi của người khác không? Vì
sao?
Phần II. Làm văn (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ để bày to suy nghĩ về ý nghĩa câu nói của Cô
gái Văn Đinh Hồng Vũ:hạnh phúc là một sự lựa chọn được gợi ra ở phần Đọc hiểu.
Câu 2. (5,0 điểm)
Cảm nhận vẻ đẹp của sông Hương qua 2 lần miêu tả trong đoạn trích Ai đã đặt tên
cho dòng sông?( Hoàng Phủ Ngọc Tường) :
Lần 1:
Giữa lòng Trường Sơn, sông Hương đã sống một nửa cuộc đời của mình như một cô
gái Digan phóng khoáng và man dại. Rừng già đã hun đúc cho nó một bản lĩnh gan dạ, một
tâm hồn tự do và trong sáng. Nhưng chính rừng già nơi đây, với c ấu trúc đặc biệt có thể lý
giải được về mặt khoa học, đã chế ngự sức mạnh bản năng ở người con gái của mình để
khi ra khỏi rừng, sông Hương nhanh chóng mang một sắc đẹp dịu dàng và trí tuệ, trở thành
người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở.

Lần 2:
Hình như trong khoảnh khắc chùng lại của sông nước ấy, sông Hương đã trở thành
một người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya. Đã nhiều lần tôi thất vọng khi nghe nhạc Huế
giữa ban ngày hoặc trên sân khấu nhà hát. Quả đúng như vậy, toàn bộ nền âm nhạc cổ
điển Huế đã đ ược sinh thành trên mặt nước của dòng sông này, trong một khoang thuyền
nào đó, giữa tiếng nước rơi bán âm của những mái chèo khuya.
Từ đó, nhận xét sự thay đổi trong cái nhìn về dòng sông Hương của nhà văn Hoàng
Ngọc
Tường.
Phủ
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