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Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Khi đứa bé mới ra đời, bản năng sinh tồn điều khiển mọi hoạt động của nó. Đối với
nó, toàn bộ thế giới là bầu sữa mẹ. Khi lớn lên, nó có thêm nhận thức về thế giới xung
quanh, về những con người khác. Dần dần nó hiểu rằng không chỉ có nó cần sinh tồn, mà
cả những người khác cũng cần sinh tồn như nó. Điều này thoạt nghe thật hiển nhiên, nhưng
đó là một bước chuyển hoá vĩ đại của tư duy, đứa trẻ đã chấp nhận sự tồn tại của khách
thể, của người khác, như một lực lư ợng đối lập với bản thân nó.
Chấp nhận sự tồn tại của khách thể là điều kiện để phân biệt giữa cái thiện và cái
ác. Cái thiện là sung sướng trong sự hạnh phúc của người khác, đau khổ trong sự bất hạnh
của người khác, còn ngược lại cái ác là sung sướng tro ng sự bất hạnh của người khác, đau
khổ với sự hạnh phúc của người khác. Như vậy, khi đứa trẻ còn chưa nhận thức về người
khác, theo nghĩa ở trên, các khái niệm thiện và ác chưa thể áp dụng vào nó. Thêm nữa,
khái niệm “người khác” không nhất thiết phải là n gười. Đó có thể là con ong, cái kiến. Đó
cũng có thể là con lợn ở Bắc Ninh. Cái cảm giác phấn khích, hân hoan của con người
trong cái chết tức tưởi của con lợn biểu đạt cái ác ở trạng thái thuần tuý nhất của nó.
Việc học, theo Hannah Arendt, đó là cố gắng để hiểu thế giới xung quanh, trong đó
có thế giới tự nhiên và thế giới con người. Nó bắt người ta phải nhận thức về sự tồn tại của
người khác, cái là điều kiện để phân biệt giữa thiện và ác.
(Học như thế nào?, Ngô Bảo Châu, http://www.vnschool.net)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Nhận thức của đứa bé về thế giới xung quanh sẽ thay đổi như thế nào từ khi
ra đời đến khi lớn lên được thể hiện trong văn bản?
Câu 2. Theo tác giả, khái niệm người khác được hiểu như thế nào?
Câu 3. Theo anh/chị,việc chấp nhận sự tồn tại của khách thể, của người khác như
một lực lượng đối lập của bản thân mình có vai trò như thế nào trong việc rèn luyện tính
cách của một đứa trẻ?
Câu 4 . Anh chị có đồng tình với bản chất của việc học do tác giả đưa ra hay 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
trình
bày suy nghĩ về mối quan hệ giữa dạy chữ và dạy người.
chữ)
Câu 2. (5,0 điểm)
Trong đoạn trích Người lái đò Sông Đà , có đoạn nhà văn Nguyễ n Tuân miêu tả
“Còn một trùng vây thứ ba nữa. Ít cửa hơn, bên phải bên trái đều là luồng chết cả. Cái
luồng sống ở chặng ba này lại ở ngay giữa bọn đá hậu vệ của con thác. Cứ phóng thẳng
thuyền, chọc thủng cửa giữa đó. Thuyền vút qua cổng đá cánh mở cánh khép. Vút, vút, cửa
ngoài, cửa trong, lại cửa trong cùng, thuyền như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi
nước, vừa xuyên vừa tự động lái được lượn được .” Và sau cuộc chiến trên mặt trận sông
nước thì “đêm ấy nhà đò đốt lửa trong hang đá. Nướng ống cơm lam và toàn bàn về cá anh
vũ cá dầm xanh … cũng chả thấy ai bàn thêm một lời nào về cuộc chiến thắng vừa qua nơi
ải nước đủ tướng dữ quân tợn vừa rồi ”.
(Nguyễn Tuân, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam 2011, tr.189 và tr.190)
Phân tích hình ảnh người lái đò trong hai lần miêu tả trên. Từ đó, nhận xét về vẻ đẹp
của nhân vật này.
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