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Nội Dung Đề
(Đề thi gồm 02 phần được in trên 02 trang)
I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
“Sự trung thực là nền tảng cơ bản giữ cho những mối quan hệ được bền vững”- Ramsey Clark.
Trung thực - ứng xử cao nhất của sự tôn trọng.
Một thái độ ứng xử tích cực, những thói quen tốt, cách nhìn lạc quan, khát khao theo đuổi
những mục tiêu, vv.. mới chỉ là điều kiện cần nhưng vẫn chưa đủ để đưa bạn đến thành công nếu vẫn
còn thiếu sự trung thực và chính trực. Bạn sẽ chẳng bao giờ cảm nhận trọn vẹn những giá trị của
bản thân khi chưa tìm thấy sự bình an trong tâm hồn mình. Viên đá đầu tiên và cần thiết nhất của
nền tảng đó là sự trung thực.
Vì sao tôi lại xem trọng tính trung thực đến thế? Đó là bởi vì tôi đã phải mất một thời gian rất
dài mới có thể nhận ra rằng sự trung thực chính là phần còn thiếu trong nỗ lực tìm kiếm sự
thành công và hoàn thiện bản thân tôi. Tôi không phải là một kẻ hay nói dối, một kẻ tham lam,
một tên trộm mà tôi chỉ thiếu tính trung thực mà thôi. Giống như nhiều người khác, tôi cũng quan
niệm “Ai cũng thế cả mà”, một chút không trung thực không có gì là xấu cả. Tôi đã tự lừa dối mình.
Dù muộn màng, nhưng rồi tôi cũng khám phá ra rằng không trung thực là một điều rất tệ hại và
để lại một hậu quả khôn lường. Ngay sau đó, tôi quyết định sẽ ngay thẳng, chính trực trong tất cả
mọi việc. Đó là một lựa chọn quan trọng làm thay đổi cuộc đời tôi.
(Trích Những bài học cuộc sống, theo Hal Urban, www wattpad.com).

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.
Câu 2. Anh /Chị hiểu như thế nào về câu nói: “Sự trung thực là nền tảng cơ bản giữ cho những
mối quan hệ được bền vững”?
Câu 3. Vì sao tác giả lại cho rằng: Một thái độ ứng xử tích cực, những thói quen tốt, cách nhìn
lạc quan, khát khao theo đuổi những mục tiêu, vv... mới chỉ là điều kiện cần nhưng vẫn chưa đủ để
đưa bạn đến thành công nếu vẫn còn thiếu sự trung thực và chính trực?
Câu 4. Anh /Chị có đồng tình với quan điểm của tác giả: “không trung thực là một điều rất tệ
hại và để lại một hậu quả khôn lường” hay không? Vì sao?

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
Hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh /chị về vai trò của sự trung
thực trong thành công của mỗi người.
Câu 2 (5,0 điểm)
Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi
Đất Nước có trong những cái "ngày xửa ngày xưa..." mẹ thường hay kể
Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
Đất Nước lớn lên khi dân mình biết tròng tre mà đánh giặc
Tóc mẹ thì bới sau đầu
Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn
Cái kèo, cái cột thành tên
Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng
Đất Nước có từ ngày đó...
(Đất nước- trích Trường ca Mặt đường khát vọng – Nguyễn Khoa Điềm,
SGK Ngữ Văn 12, Tập 1, NXB Giáo dục, năm 2008).
Về đoạn thơ trên, có ý kiến cho rằng: Đoạn thơ đã thể hiện cách cảm nhận mới mẻ và độc đáo
của Nguyễn Khoa Điềm về sự hình thành và phát triển Đất Nước. Ý kiến khác lại cho rằng:
Đoạn thơ được nhà thơ sử dụng phong phú chất liệu dân gian trong ngôn ngữ thơ của mình.
Qua phân tích đoạn thơ, anh/chị hãy bình luận hai ý kiến trên.
-----------------------------Hết-----------------------------

