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I. A窺C HI韻U (3.0 đi吋m) 
A丑c đo衣n trích d逢噂i đây: 

Nhiｚu ng⇔ぜi cho rｊng phát triあn là điｚu tぐt. Nh⇔ng chえ ít ng⇔ぜi dám cぐng hiｘn cＶ cuじc đぜi 
mình cho sば phát triあn đó. TＴi sao vｆy? Bぞi vì muぐn phát triあn đòi hぎi phＶi có sば thay đごi, trong khi 
đó hが lＴi không sｎn sàng cho bＸt cと sば thay đごi nào. Tuy nhiên, mじt sば thｆt hiあn nhiên là nｘu không 
thay đごi thì không thあ có sば phát triあn. Nhà v<n Gail Sheehy đã khｌng đおnh: 

 “Nｘu không thay đごi thì sｖ không bao giぜ phát triあn. Nｘu không phát triあn thì không phＶi là 
cuじc sぐng. Phát triあn đòi hぎi phＶi tＴm thぜi tな bぎ cＶm giác an toàn. Aiｚu này có ngh┄a là phＶi tな bぎ lぐi 
sぐng quen thuじc nh⇔ng luôn bお hＴn chｘ bぞi tính khuôn mｄu, tính an toàn, nhのng điｚu không bao giぜ 
khiｘn cuじc sぐng cてa bＴn tぐt h¬n đ⇔ぢc. Nhのng điｚu đó sｖ khiｘn bＴn không còn tin t⇔ぞng vào các giá trお 
khác, mがi mぐi quan hう đｚu không còn ý ngh┄a. Nhà v<n Dostoevsky nói: “Tiｘn thêm mじt b⇔ずc, nói 
thêm mじt lぜi là nhのng điｚu đáng sぢ nhＸt”. Nh⇔ng trên thばc tｘ, điｚu ng⇔ぢc lＴi mずi là điｚu đáng sぢ 
nhＸt.” 

Tôi ngh┄ không có gì tげi tう h¬n là cと sぐng mãi mじt cuじc sぐng trì trう, không bao giぜ thay đごi 
và không bao giぜ phát triあn. 

(John C. Maxwell - Cách t⇔ duy khác vｚ thành công, NXB Lao đ瓜ng - Xã h瓜i, 2015, tr.130) 
 

Th詠c hi羽n các yêu c亥u: 

Câu 1. Ch雨 ra tác h衣i c栄a vi羽c không dám t瑛 b臼 l嘘i s嘘ng quen thu瓜c đ逢嬰c nêu trong đo衣n trích. 
Câu 2. Theo anh/ch鵜, “điｚu ng⇔ぢc lＴi” đ逢嬰c nói đ院n trong đo衣n trích là gì?  
Câu 3. Vi羽c tác gi違 trích d磯n ý ki院n c栄a Gail Sheehy có tác d映ng gì?  
Câu 4. Anh/Ch鵜 có cho r茨ng vi羽c t瑛 b臼 l嘘i s嘘ng an toàn, quen thu瓜c đ吋 phát tri吋n đ欝ng ngh┄a v噂i s詠 
li隠u l┄nh, m衣o hi吋m không? Vì sao? 
 

II. LÀM V;N (7.0 đi吋m) 

Câu 1 (2.0 điあm) 

T瑛 n瓜i dung đo衣n trích 荏 ph亥n A丑c hi吋u, anh/ch鵜 hãy vi院t m瓜t đo衣n v<n (kho違ng 200 ch英) v隠 
đi隠u b違n thân c亥n thay đ鰻i đ吋 có th吋 thành công trong cu瓜c s嘘ng. 

Câu 2 (5.0 điあm)  

Trong truy羽n ng逸n Vぢ nhｐt, nhà v<n Kim Lân hai l亥n miêu t違 cung cách <n u嘘ng c栄a ng逢運i 
v嬰 nh員t. Chi隠u hôm tr逢噂c, khi đ逢嬰c Tràng đ欝ng ý đãi bánh đúc 荏 ngoài ch嬰: “Thｘ là thお ngげi sà 
xuぐng, <n thｆt. Thお cｈm đＺu <n mじt chｐp bぐn bát bánh đúc liｚn chｌng chuyうn trò gì.” và sáng hôm 
sau, khi nh壱n bát “chè khoán” t瑛 m姻 ch欝ng: “Ng⇔ぜi con dâu đón lＸy cái bát, đ⇔a lên mｈt nhìn, hai 
con mｈt thお tぐi lＴi. Thお điｚm nhiên và vào miうng.” 

(Kim Lân - Ngの v<n 12, T壱p hai, NXB Giáo d映c Vi羽t Nam, 2015, tr.27 và tr.31) 

Phân tích hình 違nh ng逢運i v嬰 nh員t trong hai l亥n miêu t違 trên, t瑛 đó làm n鰻i b壱t s詠 thay đ鰻i c栄a 
nhân v壱t này. 

------------------ H蔭T ------------------ 


