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Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
(…)Tại Việt Nam đang thiếu vắng văn hoá nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp. Nền văn hoá
của chúng ta tôn vinh th ành công, nhưng không dung thứ, thậm chí vô cùng tàn nhẫn đối với thất
bại.
Trước hết, chúng ta không có thói quen luôn khuyến khích, động viên với những ai có ý
định bước ra khỏi vùng an toàn để dấn thân vào hành trình mới.
Thứ hai, văn hoá chúng ta không coi trọng việc gìn giữ, nuôi dưỡng và tôn vinh “gene mạo
ểm”,
tất
nhiên là mạo hiểm có hiểu biết. Theo thống kê từ các đại học Mỹ, du học sinh Việt Nam
hi
ít tham gia những môn thể thao mạo hiểm nhất, ví dụ leo núi và nhảy dù. Cho dù đây là những môn
học rất hấp dẫn, luôn thu hút sự tham gia du học sinh từ những quốc gia khác. Tỷ lệ những người
tham gia các môn thể thao mạo hiểm ở Việt Nam luôn ở hàng thấp nhất thế giới.
Tôi mới gặp một trong những "cá mập" nổi tiếng giới khởi nghiệp. Là người sáng lập một
tập đoàn giáo dục lớn đã có lịch sử phát triển hơn 20 năm và gặt những thành công không thể phủ
nhận nhưng anh vẫn luôn nhận mình là "doanh nhân khởi nghiệp". Trong câu chuyện kéo dài
xuyên đêm giữa chúng tôi về những dự định lớn lao, anh bảo “Thách thức lớn nhất tôi phải đối
mặt là sự thiếu vắng nhân sự lãnh đạo cấp cao”. Bởi những người có năng lực mà anh gặp phần
lớn đều không dám từ bỏ "vùng an toàn" - công việc quen thuộc và thu nhập cao, ổn định; hoặc họ
chỉ tính toán, thu vén lợi ích ngắn hạn thay vì dấn thân trong hành trình chinh phục những mục
tiêu mới và hạnh phúc vì ý nghĩa của việc mình làm.
Chúng ta hầu hết có xu hướng tìm kiếm một hành trình êm đềm trong sự nghiệp. Song, sự
ưa thích mạo hiểm có hiểu biết mới thật sự là một bộ gene quí giá, đối với bất cứ cá nhân nào, gia
đình, dân tộc nào. Nếu không phải chúng ta thì ai có trách nhiệm nuôi dưỡng, gìn giữ và truyền lại
thế hệ sau tố chất đó?
Cuối cùng, tất cả những người đã dấn thân vào khởi nghiệp đều hiểu rằng cái giá của thất
bại vô cùng lớn. Đó không phải chỉ là sự tổn thất về vật chất, tiền bạc, mà chính là sự tra tấn tinh
thần từ sự khinh thị, chê bai, những lời đàm tiếu của những người xung quanh, cả người thân trong
gia đình, họ hàng lẫn các mối quan hệ xã hội. Có nhiều ngày, tôi chỉ đọc thấy những ý kiến phê
phán, chỉ trích, miệt thị, đay nghiến với những người chưa thành công mà không thấy những suy
nghĩ tích cực, điểm tốt, sự động viên, ủng hộ và đặt niềm tin vào những người từ bỏ vùng an toàn
để làm điều mới.
(…)
Không cải thiện thái đ ộ ấy, chúng ta phần lớn sẽ náu mình trong những vùng an toàn, hàng
ngày kéo lê cuộc đời như một thói quen. Không phải vì ta muốn, không phải vì thiếu năng lực, mà
là vì ta sợ.
(Bộ gene khởi nghiệp, Nguyễn Đăng Quang, https://vnexpress.net/goc-nhin)

1. Trong văn bản, cái giá của thất bại đối với người đã dấn thân vào khởi nghiệp là
gì?
2. Tác giả đưa ra những dẫn chứng nào để chứng minh cho luận điểm: Việt Nam
đang thiếu vắng văn hoá nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp?
3. Chỉ ra và nêu tác dụng 01 biện pháp tu từ trong câu: Có nhiều ngày, tôi chỉ đọc
thấy những ý kiến phê phán, chỉ trích, miệt thị, đay nghiến với những người chưa thành
công mà không thấy những suy nghĩ tích cực, điểm tốt, sự động viên, ủng hộ và đặt niềm tin
vào những người từ bỏ vùng an toàn đ ể làm điều mới.
4. Anh/ chị có đồng tình với quan điểm: văn hoá chúng ta không coi trọng việc gìn
giữ, nuôi dưỡng và tôn vinh “gene mạo hiểm”, tất nhiên là mạo hiểm có hiểu biết hay
không? Vì sao?
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 thái độ
sống chỉ biết náu mình trong những vùng an toàn, hàng ngày kéo lê cuộc đời như một thói
quen được gợi ở phần Đọc hiểu.
Câu 2. (5,0 điểm)

Cảm nhận nỗi nhớ của người cán bộ về xuôi trong bài thơ Việt Bắc ( Tố Hữu):
Ta với mình, mình với ta
Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh
Mình đi, mình lại nhớ mình
Nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu
Nhớ gì như nhớ người yêu
Trăng lên đầu núi nắng chiều lưng nương
Nhớ từng bản khói cùng sương
Sớm khuya bếp lửa người thương đi về.
Nhớ từng rừng nứa bờ tre
Ngòi Thia, sông Đáy, suối Lê vơi đầy.
Từ đó, liên hệ hai câu thơ sau trong bài thơ Tây Tiến ( Quang Dũng):
Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi
để nhận xét vẻ đẹp cảm hứng lãng mạn cách mạng trong sáng tác của mỗi nhà
thơ
=====================

