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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

“Sống trong cuộc đời này, ai cũng cần đến sự tha thứ. Vì chúng ta đều là những 

con người không hoàn hảo, vì vấp ngã chính là bài học lớn nhất cho việc tích lũy kinh 

nghiệm sống, và vì sai lầm là nền tảng cho thành công, nên sự tha thứ tự bản thân nó đã 

là một điều kỳ diệu. 

         Bằng việc tha thứ cho người khác, bạn đã buộc bản thân mình, chứ không phải 

người đã gây tổn thương cho bạn, chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình. Khi bị ai đó 

chơi xấu, phản bội, làm tổn hại về vật chất và tinh thần, phản ứng tự nhiên của chúng ta 

là tức giận. Chúng ta có thể cảm thấy muôn vàn lý do chính đáng để “trả đũa”, để “ăn 

miếng trả miếng” với đối thủ. Cùng với quá trình trải qua nỗi đau đớn và mất mát, chúng 

ta ngày càng tìm ra nhiều lý do hơn nữa để trì hoãn sự tha thứ. Tuy nhiên, chúng ta đã 

không biết rằng, sự trì hoãn đó đã lấy đi của chúng ta sự bình an và hạnh phúc. 

         Một số người nuôi dưỡng lòng hận thù suốt đời mà không biết rằng việc can đảm 

tha thứ cho những người đã cư xử xấu với mình là phương thuốc chữa lành vết thương 

hiệu nghiệm nhất. 

         Sự tha thứ giúp chúng ta chống lại những điều tệ hại nhất của nhân loại. Nó cũng 

giúp chúng ta có thể nghĩ về người khác. Quan trọng hơn nữa, nó giúp chúng ta thấu hiểu 

người khác, và cả bản thân. Nếu chúng ta có thể tìm thấy sự tha thứ từ trong sâu thẳm 

lòng mình dành cho những người đã gây ra đau khổ cho ta, thì chúng ta sẽ vươn tới mức 

độ cao hơn của lòng tự trọng và sự an lạc - sự an lạc lớn lao trong tinh thần. Lòng căm 

thù và oán ghét sẽ không bao giờ kết thúc nếu ta không chủ động giải phóng chúng ra 

khỏi lòng mình. Chỉ khi nào tự mình từ bỏ lòng hận thù cay đắng thì khi đó, chúng ta mới 

có thể đón nhận sự an ủi cho tâm hồn. Hãy luôn nhớ rằng chúng ta cần phải tha thứ để 

được thứ tha.” 

(Lời giới thiệu cuốn sách “Dám tha thứ”-  Edward M. Hallowell, 

nguồn www.khaitam.com > Nghệ thuật sống). 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.  (0.5 điểm) 

Câu 2. Vì sao “Sống trong cuộc đời này, ai cũng cần đến sự tha thứ” ?  (0.5 điểm) 

Câu 3. Chỉ ra và phân tích ý nghĩa, tác dụng của một biện pháp tu từ trong văn bản trên.   

(1.0 điểm) 

Câu 4. Anh (chị) có đồng ý với quan điểm “Chỉ khi nào tự mình từ bỏ lòng hận thù cay 

đắng thì khi đó, chúng ta mới có thể đón nhận sự an ủi cho tâm hồn. Hãy luôn nhớ rằng 

chúng ta cần phải tha thứ để được thứ tha” hay không? Tại sao?  (1.0 điểm) 

Đề chính thức 



II. PHẦN LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Câu 1 (2.0 điểm):  

       Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến sau: “Tha thứ có sức mạnh kết 

nối con người với nhau. Ngọn lửa hận thù từng ngự trị trong trái tim mỗi chúng ta, đều có 

thể được thay bằng một tình yêu thương ấm áp (...) Hãy tin chúng ta có đủ khả năng để 

vượt qua giận dữ, phẫn uất, thù ghét… Và sẽ thật sự tự do.”  (Edward M. Hallowell) 

 Câu 2 (5.0 điểm) 

Nhận xét về Nguyễn Trãi, tác giả sách giáo khoa Ngữ văn 10 tập 2 viết: 

          “Nguyễn Trãi là bậc anh hùng dân tộc, một nhân vật toàn tài hiếm có nhưng lại là 

người phải chịu những oan khiên thảm khốc dưới thời phong kiến. Ông là nhà thơ, nhà 

văn kiệt xuất, là danh nhân văn hóa thế giới, có những đóng góp to lớn cho sự phát triển 

của văn hóa, văn học dân tộc.” 

(Sách giáo khoa Ngữ văn 10 tập 2, trang 13, NXB Giáo dục, 2013) 

       Dựa vào những hiểu biết của bản thân, anh/chị hãy thuyết minh về Nguyễn Trãi - 

“bậc anh hùng dân tộc”, “nhà thơ, nhà văn kiệt xuất”, “danh nhân văn hóa thế giới” .  

-HẾT- 


