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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 cuộc sống chúng ta, ai cũng có một ước mơ cho một ngày mai thật đẹp, dù bình dị
hay phi thường.
Ước mơ thật luôn đáng quý và đ áng trân trọng, nó luôn là niềm hy vọng, động lực và
niềm tin lớn nhất cho mỗi người để sống, để cảm nhận và hướng đến ngày mai.
Nhưng cuộc sống luôn tiềm ẩn những trở ngại, khó khăn và thử thách bất ngờ, con đường
đi đến ước mơ ấy không hề bằng phẳng.
Để thử thách lòng dũng c ảm của con người, bao khó khăn, trở ngại và những bất hạnh ấy
sẽ đến vào lúc ta không ngờ đến nhất, phải vượt qua nó thì ta mới có thể vững bước trên đôi
chân của mình. Tuy vậy nhưng không phải ai cũng cố gắng vượt qua, có những người vẫn phó
thác cho số phận, chạy trốn tìm nơi trú ẩn, ngã gục xuống và than thân trách phận trước giông
tố của cuộc đời.
Bất cứ ai trong chúng ta cũng đ ều tồn tại một khát vọng mãnh liệt – đó là khát vọng sống
và luôn được là chính mình. Cuộc sống có thể luôn tràn ngập sợ hãi, oán hờn nhưng hãy học
cách chấp nhận và đối mặt với nó.
Có những điều hết sức giản dị xung quanh chúng ta có thể giúp ta vượt qua những khó
khăn, thử thách trong cuộc sống như nụ cười của một cô bán bánh mì khi hôm nay bán được
nhiều có tiền mua thức ăn cho mấy đứa con thơ, một chú bé bán báo góp nhặt từng đồng lẻ vì
muốn mua cho mẹ một tấm chăn bông ngày rét, một chú bé khuyết tật cố gắng tập đi hay chỉ đơn
giản là niềm vui của cô bé nghèo khi nhận được một ổ bánh mì từ thiện... Có rất nhiều điều
tưởng chừng như quá giản đơn, nhưng những con người bình dị với niềm vui cuộc sống, cách họ
vượt qua khó khăn lại là động lực to lớn cho bạn, để bạn nhìn lại chính bản thân mình, khám
phá rồi tìm ra lời giải cho cuộc sống của bạn.
(Nguồn http://khoahocthoidai.vn/ky-dieu-tu-nhung-dieu-binh-di-3284.html)
1. Trong đoạn trích, ước mơ có ý nghĩa gì với con người?
2. Việc đưa ra các dẫn chứng về một cô bán bánh mì, một chú bé bán báo, một chú bé
khuyết tật…có tác dụng gì?
3. Người viết tỏ thái độ như thế nào với những người vẫn phó thác cho số phận, chạy
trốn tìm nơi trú ẩn, ngã gục xuống và than thân trách phận trước giông tố của cuộc đời.
4. Anh/ có đồng tình với quan niệm: Cuộc sống có thể luôn tràn ngập sợ hãi, oán hờn
nhưng hãy học cách chấp nhận và đối mặt với nó.? Nêu rõ lí do 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 ý nghĩa của
“sống khát vọng” đối với tuổi trẻ trong cuộc sống hôm nay được gợi ở phần Đọc hiểu.
Câu 2. (5,0 điểm)
Trong truyện Vợ nhặt, nhà văn Kim Lân tả nhân vật Tràng với hài lần gặp nhân vật “thị”:
Lần đầu, Tràng kéo xe thóc liên đoàn lên tỉnh, Tràng chỉ hát mấy câu vu vơ: “Muốn ăn
cơm trắng mới giò/ Lại đây mà đẩy xe bò với anh nì”. Lần thứ hai, “hắn cũng chưa nh ận ra thị là
ai. Hôm nay thị rách quá, áo quần tả tơi như tổ đỉa, thị gầy sọp hẳn đi, trên cái khuôn mặt lưỡi
cày xám xịt chỉ còn thấy hai con mắt”. Sau đó, chỉ mất “bốn bát bánh đúc”và một câu nói đùa
“Này nói đùa chứ có về với tớ thì ra khuân hàng lên xe rồi cùng về”, Tràng đã dẫn thị về nhà.
(Kim Lân - Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr.26 và tr.27)

Phân tích hình ảnh nhân vật Tràng trong hai lần miêu tả trên, từ đó làm nổi bật sự tấm lòng của
nhà văn dành cho người nông dân.
.-----------HẾT----------

