ĐỀ SỐ 8- 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:
Nữ vận động viên 19 tuổi Rei Iida, thuộc đội Iwatani Sangyo tham dự cuộc thi chạy tiếp
sức mang tên “Công chúa Ekiden” ở quận Fukuoka. Cô thi đấu ở lượt tiếp sức thứ hai và bất
ngờ trượt ngã, bị chấn thương nặng ở đầu gối phải. Lúc đó, Rei Iida còn cách đích 200 m.
Cô gái đầy nghị lực này quyết định bò về đích với đầu gối máu chảy ròng ròng để trao
chiếc khăn cho đồng đội. Chỉ có như vậy đội Iwatani Sangyo của cô mới có thể tiếp tục cuộc
đua. Sau khi video về Rei Iida được đăng tải trên mạng xã hội, cuộc tranh luận lớn đã xảy ra về
việc để cho nữ VĐV này tiếp tục thi đấu.
Được biết, huấn luyện viên trưởng của đội Iwatani Sangyo đã thông báo cho ban tổ chức
cuộc thi rằng đội mình sẽ bỏ cuộc sau khi biết Iida bị chấn thương và không thể chạy được nữa.
Tuy nhiên, cô gái 19 tuổi này đã vư ợt qua khó khăn, không để cho nhà tổ chức ngăn cản việc cô
hoàn thành phần thi.
Với đầu gối chảy máu không ngừng vì bò trên đường, Rei trở thành tấm gương lớn về
nghị lực cho tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Rất nhiều người xem bật khóc khi chứng
kiến Rei về đích với đầu gối máu chảy không ngừng.
Với Rei Iida, cô gái 19 tuổi này chắc chắn trở thành nguồn cảm hứng lớn trong cuộc
sống cho hình ảnh con người vượt khó bằng ý chí “thép”. Mọi trở ngại đều không thể ngăn
cản Rei về đích, dù sau cuộc thi thì Rei được các bác sĩ chẩn đoán bị rạn xương và mất từ 3 đến
4 tháng để phục hồi.
(Bị chấn thương nặng, nữ vận động viên Nhật Bản vẫn bò trên đường đua tiếp sức,Tiến
Đạt, Zing.vn, ngày 23/10/2018)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 . Nữ vận động viên 19 tuổi Rei Iida đứng trước những thử thách nào?
Câu 2 . Tại sao rất nhiều người xem bật khóc khi chứng kiến Rei về đích với đầu gối máu
chảy không ngừng.?
Câu 3. Hành động “Cô gái đầy nghị lực này quyết định bò về đích với đầu gối máu chảy
ròng ròng để trao chiếc khăn cho đồng đội” gợi cho anh/chị suy nghĩ gì?
Câu 4 . Có ý kiến cho rằng: Vận động viên 19 tuổi Rei Iida là người đã chiến thắng trong
cuộc thi, anh/chị có đồng tình không? Vì sao?
Phần II. Làm văn (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ)
trình bày suy nghĩ về hình ảnh con người vượt khó bằng ý chí “thép”.
Câu 2. (5,0 điểm)
Khi thể hiện nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài (truyện ngắn Vợ chồng
A Phủ, Tô Hoài), nhà văn để “Mị đến góc nhà, lấy ống mỡ, xắn một miếng bỏ thêm vào đĩa đèn

cho sáng”. Trong “đêm mùa đông trên núi cao”, “mỗi đêm, Mị đã d ậy ra thổi lửa hơ tay, hơ lưng,
không biết bao nhiêu lần”.
(Tô Hoài - Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr.8 và tr.13)
Phân tích nhân vật Mị trong mỗi lần sống với ánh sáng như trên, từ đó làm nổi bật tấm
lòng của nhà văn dành cho người dân Tây Bắc.
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