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Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
[...]Cứ tới chủ đề về ơn nghĩa sinh thành thì ngập hộp thư “Thay lời muốn nói ” sẽ là
những câu x in lỗi ba mẹ từ các bạn trẻ. Là những lời x in lỗi được gửi đến nh ững ba-mẹ còn-sống. Mà, nội dung của những lời xin lỗi cũng... na ná nhau, kiểu như “Con biết ba mẹ
rất cực khổ vì con... Con biết con đã làm cho ba mẹ buồn rất nhiều. Con xin lỗi ba mẹ . Xin
lỗi, nhưng mình hay gọi đây là “những lời xin lỗi mang t ính phong trào ”, và những áy náy
ray rứt này là “những áy náy ray rứt theo làn sóng”, mỗi khi có ai hay c ó chương trình nào
gợi nhắc, thì các bạn mới sực nhớ ra. Mà khổ cái, bản thân những lời xin lỗi ấy sợ rằng khó
làm người được xin lỗi vui hơn, bởi vì đâu đợi t ới chính họ, ngay cả chúng mình là những
người làm chương trình đây cũng đều hiểu rằng, có lẽ chỉ vài ngày sau chương trình, cùng
với nhịp sống ngày càng nhanh ngày càng vội, cùng với lịch đi học , đi làm, đi giải trí sau
giờ học, giờ làm..., những lời x in lỗi ấy sợ rằng sẽ sớm được vứt ra sau đầu; và những cảm
giác áy náy, ăn năn ấy sẽ sớm chìm sâu, chẳng còn mảy may gợn sóng. Cho đến khi... lại
được nhắc mà sực nhớ ra, lần kể tiếp.
Điều đó, đáng buồn là một sự thật ở một bộ phận không nhỏ những người trẻ, bây
giờ.
(Thương còn không hết..., ghét nhau ch i, Lê Đỗ Quỳnh Hương, Nxb Trẻ, tr.31 -32)
1. Chỉ ra những nghịch lí trong những lời xin lỗi của các bạn trẻ được nêu trong đoạn
trích.
2. Tác giả thể hiện tâm trạng như thế nào trước thực trạng những lời xin lỗ i phong
trào tràn ngập mỗi dịp làm về chủ đề về ơn nghĩa sinh thành?
3. Theo anh/chị, nguyên nhân nào dẫn tới những lời x in lỗi phong trào và những áy
náy ray rứt theo làn sóng trong ứng xử của một bộ phận không nhỏ những người trẻ ngày
nay?
4. Theo anh/chị, điều gì quan trọng nhất trong một lời xin lỗi? Vì sao?
Phần II. Làm văn (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Từ thông điệp của đoạn trích, hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ với chủ đề: Giá
trị của lời xin lỗi đúng cách.
Câu 2. (5,0 điểm)
Trong truyện Vợ chồng A Phủ, nhà văn Tô Hoài đã hai lần nói về việc Mị “vùng
bước đi” và “băng đi” ở hai đoạn văn sau:
Đoạn 1:
“...Trong bóng tối, Mị đứng im lặng, như không biết mình đang bị trói. Hơi rượu còn
nồng nàn, Mị vẫn nghe tiếng sáo đưa Mị theo những cuộc chơi, nhữn g đám chơi. “Em
không yêu, quả pao rơi rồi - Em yêu người nào, em bắt pao nào... Mị vùng bước đi. Nhưng
tay chân đau không cựa được. Mị không nghe tiếng sáo nữa ... ”
Đoạn 2:
“...Mị đứng lặng trong bóng tối.
Rồi Mị cũng vụt chạy ra. Trời tối lắm. Nhưnng Mị vẫn băng đi. Mị đuổi kịp A Phủ,
ăn,
đã l chạy, chạy xuống tới lưng dốc. Mị nói, thở trong hơi gió thốc lạnh buốt:
A Phủ cho tôi đi.
A Phủ chưa kịp nói, Mị lại nói:
Ở đây chết mất.... ”
(Vợ chồng A Phủ , Tô Hoài, sách Giáo khoa Ngữ văn 12, cơ bản, Nxb Giáo dụ c Việt
Nam, 2008, tr 9,11)
Phân tích nhân vật Mị qua hai lần miêu tả trên, từ đó làm nổi bật khát vọng sống của
nhân vật này.

