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Câu I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm).  

Đọc đoạn trích:              

Ông có thấy, tiền bạc đang chi phối giới trẻ không ? 

Chuyện đó là dĩ nhiên. Khi người ta không tự vấn bản thân về giá trị sống của mình, không có niềm tin, 

thì ngoài tiền bạc và quyền lực ra, người ta còn có mối bận tâm nào khác nữa đâu ?! Giá trị, niềm tin 

không còn được đặt ra thì ngoài tiền đâu còn thứ gì khác? Người ta chỉ có thể không bị tha hóa vì tiền 

bạc, quyền lực hay danh hão, khi họ đặt ra vấn đề đi tìm bản thân mình, đi tìm cuộc đời mình, xa hơn nữa 

đi tìm tương lai cho cả cộng đồng, xứ sở, của thế giới này… Nếu giáo dục không làm được điều gì nhiều, 

thì ít ra cần nuôi dưỡng cho người ta niềm tin vào những điều tốt đẹp, tử tế, tiến bộ…Bởi khi một người 

không còn tin vào điều gì cả thì về cơ bản được coi là chết lâm sàng rồi.  

      Tôi cho rằng nếu theo đuổi một “cuộc đời đáng sống”sẽ thú vị hơn theo đuổi một“cuộc đời thành 

công”. Trong bối cảnh nhiều giá trị bị đảo lộn như ngày nay thì khái niệm này lại càng đáng suy ngẫm. 

                                        (Trích bài phỏng vấn Giản Tử Trung /SVVN, giantutrung.vn) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản trên. 

Câu 2.Theo tác giả, Giáo dục cần nuôi dưỡng niềm tin gì cho giới trẻ? 

Câu 3. Nêu tác dụng của những câu hỏi xuất hiện trong phần trả lời của Giản Tử Trung. 

Câu 4.Theo Anh/chị khái niệm nào trong bối cảnh ngày nay mà tác giả đề cập trong đoạn trích càng đáng 

suy ngẫm. Vì sao ? 

 II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Câu 1 (2.0 điểm): Từ nội dung ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) về 

những việc bản thân phải làm để theo đuổi một cuộc đời đáng sống. 

Câu 2. (5 điểm)  

             Cảm nhận của anh/chị về diễn biến tấm lý của bà cụ Tứ khi nhìn thấy Tràng dẫn về một 

người đàn bà lạ trong nhà mình. Từ đó nhận xét về nghệ thuật phân tích tâm lý nhân vật của nhà 

văn Kim Lân. 

                                      (Vợ nhặt, Ngữ văn 12, Tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019) 
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