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ĐOẠN 1: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu phía dưới:
“Mong ước đầu tiên và lớn nhất của tôi là các con sẽ trở thành người tử tế, sau đó là cháu sẽ có
một cuộc sống hạnh phúc.
Sau này con có trở thành bất cứ ai trên cuộc đời này, làm bất cứ công việc gì thì cũng làm việc một
cách tử tế, ứng xử với bản thân, với gia đình, bạn bè, những người xung quanh, với cộng đồng và
thậm chí là với cả trái đất này một cách tử tế! Việc cháu tiếp tục học ở đâu, làm việc gì là tùy vào
sở thích, niềm đam mê và năng lực của cháu. Tôi và gia đình hoàn toàn tôn trọng vào sự lựa chọn
và quyết định của con mình.”
(Thạc sĩ Đinh Thị Thu Hoài – Giám đốc Trung tâm Đào tạo Kĩ năng sống Insight, mẹ của "cậu bé vàng" Đỗ
Hải Nhật Minh trả lời phỏng vấn báo Giáo dục và Thời đại số 24 ngày 28-1-2017, trang 7)

a. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng ở đoạn trích trên.
 Phương thức biểu đạt chính được sử dụng ở đoạn trích: tự sự
b. Xác định nội dung cơ bản của đoạn trích?
 Nội dung cơ bản của đoạn trích: niềm mong ước của người mẹ mong con sẽ thành người tử tế.
c. Là một người trẻ tuổi, em có tán đồng với mong ước về tương lai tuổi trẻ của vị phụ huynh thể
hiện trong đoạn trích trên không? Vì sao?
 Học sinh có thể tán đồng hoặc không tán đồng nhưng phải lí giải phù hợp
d. Viết đoạn văn (khoảng 100 chữ) trình bày suy nghĩ về ý kiến: Sau này con có trở thành bất cứ ai
trên cuộc đời này, làm bất cứ công việc gì thì cũng làm việc một cách tử tế, ứng xử với bản thân,
với gia đình, bạn bè, những người xung quanh, với cộng đồng và thậm chí là với cả trái đất này một
cách tử tế!
Hs biết viết đoạn nghị luận xã hội về sự tử tế. Biết đưa lí lẽ và dẫn chứng phù hợp. Gv tùy theo
mức hiểu biết của học sinh để chấm.
ĐOẠN 2: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu phía dưới:
Tiếp nối chương trình “Cơm Sạch cho người nghèo”, ông Nguyễn Hà Quốc Anh, Giám
đốc Công ty Thực phẩm Bakafood thực hiện chương trình “Gạo sạch cho người bán vé số”
trong mùa dịch Covid -19 bằng ngân quỹ của mình và kêu gọi bạn bè thân hữu, đối tác cùng
tham gia. Mỗi phần quà gồm 5kg gạo kèm theo một hũ dưa mắm đu đủ Baka, món qùa tổng giá
trị là 80.000 đồng. Nhân viên Bakafood sẽ liên hệ các nơi để phát phiếu cho người khó khăn đến
nhận quà tại Cửa hàng Bakafood, số 21 Trần Khắc Chân, Tân Định, quận 1.
…
Ông Trần Quốc Minh, chủ nhà dãy nhà trọ gần 20 phòng ở phương Tân Thành, quận
Tân Phú cho biết, chia sẻ khó khăn với người dân nhập cư vì dịch bệnh, ông quyết định miễn
một tháng tiền nhà cho tất cả người thuê nhà mình. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no,
đây là lúc cần phải đùm bọc nhau để vượt qua khó khăn”, ông Minh nói.
Ở khu phố 5 phường Tân Quý, quận Tân Phú, thông qua tổ dân phố, không ai bảo ai
người dân hăng hái ủng hộ tiền, vật phẩm để ủng hộ người nghèo. Ông Trần Quốc Hương, cư
dân ngụ trên đường Gò Dầu chuyển đến người nghèo, người vô gia cư 2 triệu đồng tiền lương
hưu như một nghĩa cử lá lành đùm lá rách với người nghèo mà ông chưa từng quen biết. Ông
Hương còn là người kêu gọi người dân trong xóm rộng tay giúp đỡ người nghèo,người vô gia
cư.
Ngoài trả 60% lương cơ bản cho công nhân đang nghỉ việc vì thiếu đơn hàng, ông T. chủ
một doanh nghiệp dệt may ở quận Tân Bình đã tổ chức hỗ trợ người vô gia cư, người nhặt ve
chai, bán vé số 50 triệu đồng để giúp họ vượt qua khó khăn trong mùa dịch này. Ông T. nói
rằng, thật tiếc là công ty đang gặp khó khăn nên không thể hỗ trợ thêm song ông là người nhiệt

tình kêu gọi đối tác, bạn hàng cùng chung tay hướng về người nghèo để giúp họ giảm bớt khó
khăn.
Trong những ngày gần đây, trên đường phố, khu dân cư ở Sài Gòn dễ dàng bắt gặp từng
nhóm tình nguyện của doanh nghiệp, hội đoàn, nhóm bạn đi phát khẩu trang, phát quà cho
người nghèo mua bán ve chai, vé số, người vô gia cư và ủng hộ người nghèo. Và cũng không ít
người, nhóm người lập diễn đàn kêu gọi cộng đồng cùng chung tay quyên góp tiền, vật dụng để
gửi ra tuyến đầu cho những người đang chống dịch cúm Covid-19 ở bệnh viện, khu cách ly tập
trung, ủng hộ người nghèo khó. Bạn Trung, một thanh niên trẻ tuổi ở quận 10 đã lập diễn đàn
kêu gọi bạn bè, người thân quyên góp được gần 100 triệu đồng, số tiền này dùng để tặng người
nghèo và một phần chuyển tới những địa điểm cách ly người nghi lây nhiễm Covid -19 trên địa
bàn thành phố….
(Trích Người Sài Gòn thảo thơm với cư dân nghèo mùa dịch cúm Covid -19 – Trần Thế)
a.Văn bản trên viết theo phương thức biểu đạt nào? Liệt kê những việc làm thảo thơm của người Sài
Gòn trong đoạn cuối.
 Văn bản trên viết theo phương thức tự sự
 Những việc làm thảo thơm của người Sài Gòn trong đoạn cuối:
- nhóm tình nguyện của doanh nghiệp, hội đoàn, nhóm bạn đi phát khẩu trang, phát quà cho người
nghèo mua bán ve chai, vé số, người vô gia cư và ủng hộ người nghèo
- cũng không ít người, nhóm người lập diễn đàn kêu gọi cộng đồng cùng chung tay quyên góp tiền,
vật dụng để gửi ra tuyến đầu cho những người đang chống dịch cúm Covid-19 ở bệnh viện, khu
cách ly tập trung, ủng hộ người nghèo khó
- Bạn Trung, một thanh niên trẻ tuổi ở quận 10 đã lập diễn đàn kêu gọi bạn bè, người thân quyên
góp được gần 100 triệu đồng, số tiền này dùng để tặng người nghèo
b. Xác định một thành phần biệt lập có trong đoạn (2):
Thành phần phụ chú: chủ nhà dãy nhà trọ gần 20 phòng ở phương Tân Thành
c. Em có suy nghĩ gì về tấm lòng thơm thảo của người Sài Gòn trong ngữ liệu trên? Hãy viết một
bài văn ngắn (khoảng 1 trang giấy) trình bày suy nghĩ của em.
Học sinh biết viết một bài văn nghị luận xã hội gồm 3 phần: MB – TB – KB về tấm lòng thảo thơm
của người Sài Gòn trong ngữ liệu trên. Biết đưa lí lẽ và dẫn chứng phù hợp. Giáo viên tùy khả năng
nhận biết của học sinh để chấm điểm.

