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I.ăA窺CăHI韻Uă(3.0ăđi吋m) 
A丑căv<năb違n sauăvàăth詠căhi羽năcácăyêuăc亥u: 

Sば tr⇔ぞng thành cてa con ng⇔ぜi luôn song hành cùng nhのng vＸp ngã và sai lＺm. Vì 
thｘ, hãy chＸp nhｆn điｚu đó nh⇔ mじt lｖ tば nhiên. Khi trｔ hがc nói, hがc đi hay bＸt cと điｚu gì, 
chúng đｚu phＶi nｘm trＶi nhのng va vＸp. Chúng ta c┡ng vｆy, có thあ đｊng sau nhのng t⇔ 
t⇔ぞng vなa l┄nh hじi, hoｐc sau sば chín chｈn rèn gi┡a đ⇔ぢc là mじt thＸt bＴi, hay mじt b⇔ずc lùi 
nào đó. Tuy nhiên, đなng đánh đげng nhのng sai lＺm Ｘy vずi viうc ta không thあ tr⇔ぞng thành. 
Hãy hiあu rｊng, nh⇔ mじt lｖ tば nhiên, sau mじt b⇔ずc tiｘn xa luôn tげn tＴi mじt b⇔ずc lùi gＺn và 
hãy tin t⇔ぞng rｊng mがi trＶi nghiうm đｚu đem lＴi cho ta nhのng bài hがc quý giá nｘu ta biｘt 
trân trがng nó. 

Chính vì vｆy, đなng giの thái đじ cＺu toàn trong mがi sば. D┄ nhiên, đあ đＴt đ⇔ぢc điｚu 
mình mong muぐn, ta phＶi không ngなng nざ lばc. Nh⇔ng đなng yêu cＺu cuじc đぜi phＶi viên 
mãn thì ta mずi hài lòng và c┡ng đなng đòi hぎi mがi mぐi quan hう phＶi hoàn hＶo thì ta mずi 
nâng niu trân trがng. Hoàn hＶo là mじt điｚu không t⇔ぞng. Trên đぜi, chｌng có gì là hoàn 
thiうn, hoàn m┄ cＶ. […]  

Khi kiｘm tìm sば hoàn hＶo, ng⇔ぜi ta dい trぞ nên hà khｈc, hay phán xét bＶn thân và 
mがi ng⇔ぜi. Bぞi vｆy, trên con đ⇔ぜng tr⇔ぞng thành cてa mình, mざi ng⇔ぜi cＺn phＶi hがc cách 
chＸp nhｆn ng⇔ぜi khác và chＸp nhｆn bＶn thân nh⇔ vぐn có. 

(Theo Quên hôm qua sぐng cho ngày mai - Tian Dayton, Ph. D, biên d鵜ch:  
Thu Trang – Minh T逢挨i, NXB T鰻ng h嬰p TP. H欝 Chí Minh, 2014, tr.68 - 69) 

Câu 1. Ch雨 ra ph逢挨ng th泳c bi吋u đ衣t chính c栄a v<n b違n. 
Câu 2. Theo tác gi違, vì sao đなng giの thái đじ cＺu toàn trong mがi sば? 
Câu 3. Anh/Ch鵜 hi吋u nh逢 th院 nào v隠 ý ki院n: nh⇔ mじt lｖ tば nhiên, sau mじt b⇔ずc tiｘn xa luôn 
tげn tＴi mじt b⇔ずc lùi gＺn? 
Câu 4. Anh/Ch鵜 có đ欝ng tình v噂i quan ni羽m: trên con đ⇔ぜng tr⇔ぞng thành cてa mình, mざi 
ng⇔ぜi cＺn phＶi hがc cách chＸp nhｆn ng⇔ぜi khác và chＸp nhｆn bＶn thân nh⇔ vぐn có? Vì sao? 

II.ăLÀMăV;Nă(7.0ăđi吋m) 
Câu 1 (2.0 điあm)  
 T瑛 n瓜i dung v<n b違n ph亥n A丑c hi吋u, anh/chi 委 hãy vi院t m瓜t đo衣n v<n (kho違ng 200 
ch英) trình bày suy ngh┄ v隠 ý ngh┄a c栄a s詠 tr違i nghi羽m trong cu瓜c s嘘ng. 
Câu 2 (5.0 điあm) 

C違m nh壱n c栄a anh/ch鵜 v隠 hình t逢嬰ng ng逢運i lái đò trong c違nh v逢嬰t thác (Ng⇔ぜi lái 
đò Sông Aà - Nguy宇n Tuân, Ngの v<n 12, T壱p m瓜t, NXB Gia囲o du 委c Viê 委t Nam, 2016). T瑛 
đó liên h羽 v噂i nhân v壱t Hu医n Cao trong c違nh cho ch英 (Chの ng⇔ぜi tぬ tù - Nguy宇n Tuân, 
Ngの v<n 11, T壱p m瓜t, NXB Gia囲o du 委c Viê 委t Nam, 2016) đ吋 nh壱n xét quan ni羽m c栄a nhà v<n v隠 v飲 
đ姻p con ng逢運i. 
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