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I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc văn bản sau: 

(1)“Có một loại lực vô cùng mạnh mẽ, loại lực mà đến tận bây giờ khoa học cũng chưa thể tìm ra định 

nghĩa chính xác cho nó. Lực này bao hàm và chi phối cho mọi loại lực khác, thậm chí càng đứng sau vô vàn hiện 

tượng vũ trụ vận hành mà chúng ta vẫn chưa lí giải. Đó chính là TÌNH YÊU. 

(2) Khi các nhà khoa học tìm kiếm một học thuyết chung cho vũ trụ, họ đã bỏ qua lực vô hình  nhưng 

mạnh mẽ nhất này. Tình yêu là ánh sáng soi chiếu tâm hồn những người biết trao và nhận nó. Tình yêu là lực 

hấp dẫn, bởi nó khiến người ta cuốn hút nhau. Tình yêu là sức mạnh bởi nó phát triển bản tính tốt đẹp nhất trong 

ta, giúp nhân loại không bị che mắt bởi sự ích kỉ,  mù quáng. Tình yêu hé lộ và gợi mở. Tình yêu khiến ta sống 

và chết,… 

 (3) Để giúp khái niệm tình yêu trở nên dễ hình dung hơn, cha đã thực hiện một sự thay thế đơn giản trong 

phương trình nổi tiếng nhất của mình. Thay vì sử dụng công thức E=mc2, ta chấp nhận rằng, năng lượng hàn 

gắn thế giới có thể tạo ra từ tình yêu nhân với tốc độ ánh sáng bình phương. Chúng ta hoàn toàn có thể kết luận 

rằng : tình yêu là năng lượng bất khả chiến bại, bởi nó là vô hạn, … 

 (4) Nếu loài người muốn tồn tại, nếu ta muốn tìm ý nghĩa của sự sống, nếu ta muốn bảo vệ thế giới và tất 

cả cũng như giống loài khác, tình yêu chính là câu trả lời duy nhất…” 

(Thư của Albert Einstein gửi con gái về nguồn ánh sáng sức mạnh vô hình,  

dẫn theo http:// www.chungta.com, ngày 22- 4- 2016) 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên. 

Câu 2. TheoAlbert Einstein: để giúp khái niệm tình yêu trở nên dễ hình dung hơn, ông đã thực hiện một sự thay 

thế đơn giản trong phương trình nổi tiếng nhất của mình như thế nào? 

Câu 3. Phép điệp cú pháp(“ Tình yêu là…”) trong đoạn (2)có tác dụng như thế nào? 

Câu 4. Bài học sâu sắc nhất mà anh/chị rút ra từ nội dung văn bản trên. 

II. LÀM VĂN( 7,0 điểm):  

Câu 1 (2,0 điểm) 

Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chịvề câu nói ở phần Đọc- hiểu: “Nếu 

loài người muốn tồn tại, nếu ta muốn tìm ý nghĩa của sự sống, nếu ta muốn bảo vệ thế giới và tất cả cũng như 

giống loài khác, tình yêu chính là câu trả lời duy nhất…”. 

Câu 2(5.0 điểm) 

“Mong các chú cách mạng thông cảm cho, đám đàn bà hàng chài ở thuyền chúng tôi cần phải có người 

đàn ông để chèo chống khi phong ba, để cùng làm ăn nuôi nấng đặng một sắp con nhà nào cũng trên dưới chục 

đứa. Ông trời sinh ra người đàn bà là để đẻ con, rồi nuôi con cho đến khi khôn lớn cho nên phải gánh lấy cái 

khổ. Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con chứ không thể sống cho mình như ở trên đất được! Mong các 

chú lượng tình cho cái sự lạc hậu. Các chú đừng bắt tôi bỏ nó!- Lần đầu tiên trên khuôn mặt xấu xí của mụ chợt 

ửng sáng lên như một nụ cười- vả lại, ở trên chiếc thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái chúng tôi sống hòa thuận, 

vui vẻ. 

- Cả đời chị có một lúc nào thật vui không? - Đột nhiên tôi hỏi. 

- Có chứ, chú! Vui nhất là lúc ngồi nhìn đàn con tôi chúng nó được ăn no...”. 

(Trích Chiếc thuyền ngoài xa- Nguyễn Minh Châu, Ngữ văn 12,  

Tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2008, tr. 76) 

Phân tích vẻ đẹp tâm hồn người đàn bà hàng chài ở đoạn trích trên. Qua câu chuyện của người đàn bà hàng 

chài ở tòa án huyện, anh/chị nhận thức được gì về cuộc sống? 
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