ĐỀ SỐ 6- 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:
“Một cô giáo ở Quảng Bình đã trừng phạt học sinh bằng cách ra lệnh cho cả lớp mỗi
người tát bạn 10 cái, ai tát nhẹ sẽ bị bạn tát lại. Sự đau đớn thật không thể nào tả nổi, nhất là
khi nhà trường và chính quyền xin gia đình không làm to chuy ện vì ảnh hưởng đến thành tích.
Nhiều bài bình luận chĩa mũi dùi vào v ấn nạn bạo lực. Tuy nhiên, tôi cho rằng đó không phải là
gốc của vấn đề. Bạo lực, từ khía cạnh tâm lý, nhìn chung, đều xuất phát từ sợ hãi.(...)
Trong lời trần tình, cô giáo sợ lớp mình bị xếp hạng cuối. Nhà trường sợ mất thi đua.
Chính quyền địa phương sợ bêu tiếng xấu. Và những đứa trẻ phải tát bạn, chúng làm điều đó
cũng vì s ợ hãi: sợ bị lạc loài, sợ bị coi là cá biệt,nỗi khát khao được trở thành một con cừu
ngoan ngoãn. Và trên nhất, là sợ cô giáo.
Ngoài nỗi sợ, ngoài tâm lý số đông, còn lý do gì khác lý giải cả lớp đều nghe theo lời cô
giáo ở tình huống này? Có chăng tình huống một bộ phận các em thấy nó "vô lý" mà "khước từ"
yêu cầu của cô giáo? Trong tình huống này, tư duy độc lập và khả năng phản biện cá nhân đã
vắng bóng hoàn toàn. Chừng nào còn quan niệm trẻ nào chăm chăm nghe ba mẹ, thầy cô mới là
ngoan; lối học truyền thụ một chiều còn duy trì thì không thể có tư duy cá nhân và tính phản
biện.(...)
Bạo lực không phải là vấn đề đau đớn nhất ở đây. Đó phải là sự sợ hãi. Cách giải quyết
không phải là thủ tiêu sự sợ hãi, mà là xác đ ịnh lại đối tượng của nó. Sợ hãi uy quyền một cách u
mê có thể khiến ta thoái hoá, tàn nhẫn với bản thân và đồng loại. Nhưng sự sợ hãi vì đi ng ựợc
lại lẽ phải sẽ khiến ta cất lên tiếng nói phản kháng, góp phần làm cuộc sống của chính mình và
xã hội tốt đẹp hơn...”
(Trích “Những cái tát” - Nguyễn Phương Mai, dẫn theoVn Express, thứ Hai, 26/11/2018)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu l:Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2:Theo tác giả, nguyên nhân nào khiến cho những đứa trẻ phải tát bạn?
Câu 3: Phát hiện và phân tích hiệu quả tu từ trong các câu văn sau: Ngoài nỗi sợ, ngoài tâm
lý sổ đông, còn lý do gì khác lý giải cả lớp đều nghe theo lời cô giáo ở tình huống này? Có
chăng tình hu ống một bộ phận các em thấy nó "vô lý" mà "khư ớc từ" yêu cầu của cô giáo?
Trong tình huống này, tư duy độc lập và khả năng phản biện cá nhân đã v ắng bóng hoàn toàn.
Câu 4: Anh/chị có đồng tình với quan điểm: Sợ hãi uy quyền một cách u mê có thể khiến ta
thoái hoá, tàn nhẫn với bản thân và đồng loại không? Vì sao?
Phần II. Làm văn (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Từ nội dung đoạn trích ở phần văn bản Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng
200 chữ) trình bày suy nghĩ về những giải pháp để giải tỏa tâm lí sợ hãi, góp phần làm cho cuộc
sống của chính mình và xã hội tốt đẹp hơn.
Câu 2. (5,0 điểm)
Trong truyện ngắn “Rừng xà nu ”, nhân vật cụ Mết có nói: "Chúng nó đã c ầm súng, mình
phải cầm giáo".(Nguyễn Trung Thành - Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015,
tr.46 ).
Anh/chị hãy phân tích nhân vật Tnú và hình ảnh dân làng Xô Man khi chưa cầm giáo và
khi đã cầm giáo để làm sáng tỏ câu nói trên, từ đó làm nổi bật con đường đấu tranh đến với cách
mạng của người dân Tây Nguyên.

