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PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Trên đường đời bạn cũng có lúc vấp ngã. Tôi cũng vậy. Ngay cả người tài giỏi, khôn
ngoan nhất cũng có lúc vấp ngã. Vấp ngã là điều bình thường, chỉ có những người không
bao giờ đứng dậy sau vấp ngã mới là người thực sự thất bại. Đi ều chúng ta cần ghi nhớ là,
cuộc sống không phải là một cuộc thi đỗ - trượt... Cuộc sống là một quá trình thử nghiệm
các biện pháp khác nhau cho đến khi tìm ra một cách thích hợp. Những người đạt được
thành công phần lớn là người biết đứng dậy từ những sai lầm ngớ ngẩn của mình bởi họ
coi thất bại, vấp ngã chỉ là tạm thời và là kinh nghiệm bổ ích. Tất cả những người thành
đạt mà tôi biết đều có lúc phạm sai lầm. Thường thì họ nói rằng sai lầm đóng vai trò quan
trọng đối với thành công của họ. Khi vấp ngã, h ọ không bỏ cuộc. Thay vì thế, họ xác định
các vấn đề của mình là gì, cố gắng cải thiện tình hình, và tìm kiếm giải pháp sáng tạo hơn
để giải quyết. Nếu thất bại năm lần, họ cố gắng đứng dậy năm lần, mỗi lần một cố gắng
hơn. Winston Churchill đã nắm bắt đượ c cốt lõi của quá trình này khi ông nói: “Sự thành
công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không đánh mất nhiệt huyết và
quyết tâm vươn lên”.
(Cuộc sống không giới hạn, Nick Vujicic, chương VII, trang 236)
1. Tác giả đưa ra quan niệm gì về cuộc sống?
2.Theo anh, chị, bài học quan trọng nhất được rút ra từ thông điệp trên là gì?
3.Tại sao: Chỉ có những người không bao giờ đứng dậy sau vấp ngã mới là người
thực sự thất bại?
4.Em có đồng ý với quan điểm của Winston Churchill: Sự thành công là khả năng đi
từ thất bại này đến thất bại khác mà không đánh mất nhiệt huyết và quyết tâm vươn lên.
Hãy nêu suy nghĩ của mình.
PHẦN II: LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Anh/chị hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ bàn về ý nghĩa của việc đứng dậy sau
vấp n gã đối với tuổi trẻ trong cuộc sống được gợi ở phần Đọc hiểu.
Câu 2. (5,0 điểm)
Trong vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt , trong cuộc đối thoạ i với nhân vật Đế
Thích, nhân vật Hồn Trương Ba có nghĩ đến người thân: “ Ông tưởng tôi không ham sống
hay sao? Nhưng sống thế này, còn khổ hơn là cái chết. Mà không phải chỉ một mình tôi
khổ. Những người thân của tôi sẽ còn phải khổ vì tôi!... ” và trong đoạn kết, khi Vợ Trương
Ba hỏi: “Ông ở đâu? Ông ở đâu?”, nhân vật Trương Ba trả lời: “ Tôi đây bà ạ. Tôi vẫn ở
liền ngay bên bà đây, ngay trên bậc cửa nhà ta, trong ánh lửa bà nấu cơm, cầu ao bà vo
gạo, trong cái cơi bà đựng trầu, con dao bà giẫy cỏ... Không phải mượn thân ai cả, tôi vẫn
ở đây, trong vườn cây nhà ta, trong những điều tốt lành của cuộc đời, trong mỗi trái cây
cái Gái nâng niu…”.
(Lưu Quang Vũ - Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr.152 và
tr.153)
Phân tích hình ảnh nhân vật Trương Ba trong hai lần trên, từ đó làm nổi bật sự thay
đổi của nhân vật này.
.-----------HẾT---------

