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Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
“Tôi ngồi xem bóng đá với vài người bạn và một gia đình Việt kiều Anh. Họ có bốn
con, tôi nhìn chúng và nói với bạn tôi: “Thấy không? Bọn trẻ ngồi rất ngoan. Không như
mấy đứa nhỏ khác, chúng đi khắp nơi, làm phiền mọi người. Em nên tiếp tục nuôi con kiểu
phương Tây này”.
“Jesse, nhìn lại đi. Chúng ngoan vì đang dùng điện thoại đó”.
Tôi nhìn lại và hơi bị sốc. Đúng thật, bốn đứa trẻ đang dùng cả iphone và ipad. Việc
cha mẹ cho con tiếp xúc công nghệ khi còn quá nhỏ rất nguy hiểm. Tôi ngao ngán: “Ồ, còn
tệ hơn cả thiếu kỷ luật”.
Tiếng Anh có từ “awake”. Nó có nghĩa đen là thức dậy nhưng cũng có nghĩa bóng
ỉnh
thức, đừng mê đắm vào điều gì. “Tỉnh thức” là việc thành công trong chống lại sự
là t
cám dỗ tinh vi, không bị lạc trong những “mật ngọt” của cuộc sống, không bị mất tập
trung vào nhiều thứ luôn được “giăng bẫy” sẵn với con người.
…..
Chúng ta tự tạo ra cho mình và cho lẫn nhau những chiếc bẫy, tự sa vào đó và tự
hỏi tại sao cuộc sống không thoải mái. Nhưng điều nực cười là sống lâu trong cái bẫy đó
thì lại thành quen, họ đều thấy bình thường. Tôi không nghĩ sống theo tiêu chuẩn của người
khác đã thiết kế ra như các chương trình truyền hình, thói quen nạp đường, bia rượu,
game, truyền thông xã hội, chạy theo mốt mới… là một cuộc sống ý nghĩa. Tôi nghĩ đã đến
lúc ta phải sống với sự tỉnh thức nhiều hơn. Dành thời gian và sự tập trung cho những gì
thực sự quan trọng với cuộc đời mình, như sức khỏe, công việc cần thiết, người thân, việc
làm ý nghĩa… Đó là c ách từ từ để kéo mình ra khỏi đầm lầy…”
(https://vnexpress.net/goc-nhin/song-tinh-thuc-3770492.html)

Câu l: Nhân vật “tôi” tỏ thái độ như thế nào trước “bốn đứa trẻ” được thể hiện trong văn
bản.
Câu 2: Việc đưa câu “Tiếng Anh có từ “awake” trong văn bản có tác dụng gì?
Câu 3: Tại sao tác giả có quan niệm: Tôi không nghĩ sống theo tiêu chuẩn của người khác
đã thiết kế ra như các chương trình truyền hình, thói quen nạp đường, bia rượu, game,
truyền thông xã hội, chạy theo mốt mới… là một cuộc sống ý nghĩa. ?
Câu 4: Anh/chị có đồng tình với “cách từ từ để kéo mình ra khỏi đầm lầy…” của tác giả
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 ý nghĩa của “sống tỉnh thức” được
gợi ra ở phần Đọc hiểu.
Câu 2. (5,0 điểm)
Cảm nhận tư tưởng “ Đất Nước của Nhân Dân” qua đoạn thơ sau trích trong chương
V trường ca “Mặt đường khát vọng”( Nguyễn Khoa Điềm):
Khi có giặc người con trai ra trận
Người con gái trở về nuôi cái cùng con
Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh
Nhiều người đã trở thành anh hùng
Nhiều anh hùng cả anh và em đều nhớ
Những em biết không
Có biết bao người con gái, con trai

Trong bốn ngàn lớp người giống ta lứa
tuổi
Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Đất Nước .

Từ đó, liên hệ đoạn thơ sau trong bài thơ “ Tây Tiến”( Quang Dũng):
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Áo bào thay chiếu anh về đất
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
Sông Mã gầm lên khúc độc hành.
để nhận xét chất sử thi trong sáng tác của mỗi nhà thơ.
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