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Phần I: Nghị luận xã hội (3.0 điểm) 

 
Câu chuyện của người nông dân trồng ngô 

Tại một trang trại xa xôi, có một người nông dân năm nào cũng trồng được những cây ngô rất 

tốt. Năm nào ông cũng mang ngô tới hội chợ liên bang và năm nào ngô của ông cũng đạt giải 

nhất. Ai cũng cho rằng ông có những bí quyết riêng độc đáo. Có một lần, một phóng viên 

phỏng vấn ông và phát hiện ra rằng người nông dân luôn chia sẻ những hạt giống ngô tốt nhất 

của mình với những người hàng xóm ở các trang trại xung quanh. 

– Tại sao bác lại chia những hạt giống tốt nhất đi, trong khi năm nào họ cũng đem sản phẩm 

đến cùng hội chợ liên bang để cạnh tranh với sản phẩm của bác? – Phóng viên hỏi. 

– Anh không biết ư ?- Người nông dân thật thà đáp – Gió luôn thổi phấn hoa và cuốn chúng từ 

trang trại này sang trang trại khác, từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Nếu những người 

hàng xóm quanh tôi chỉ trồng được những cây ngô xấu thì việc thụ phấn do gió rõ ràng sẽ làm 

giảm chất lượng ngô của chính trang trại của tôi. Tức là, nếu tôi muốn trồng được ngô tốt, tôi 

cũng phải giúp những người xung quanh trồng được ngô tốt đã! 

Hãy viết một bài văn nghị luận với dung lượng khoảng hai trang giấy thi bày tỏ những 

suy nghĩ của em về những điều được gợi ra từ câu chuyện của người nông dân trồng ngô. 

 
Phần II: Nghị luận văn học (7.0 điểm) 

Trong tác phẩm “Bông hồng vàng”, K. Pauxtopxki, một nhà văn Nga nổi tiếng có viết: 

Con người trở thành nhà văn không phải chỉ do tiếng gọi của trái tim. Chúng ta nghe thấy 

tiếng gọi của trái tim nhiều hơn vào lúc thiếu thời, khi chưa có gì lấn át và đập tan cái thế giới 

tình cảm tươi mát của chúng ta. 

Nhưng rồi tuổi trưởng thành đến và ngoài tiếng gọi của trái tim, ta còn nghe rành rọt một tiếng 

gọi mạnh mẽ khác, tiếng gọi của thời đại chúng ta đang sống và của nhân dân ta, của nhân 

loại. 

( Trích “Bông hồng vàng và Bình minh mưa”, K. Pauxtopxki, trang 28-29, Nhà xuất bản Hội 

nhà văn, năm 1999) 
 

Em hiểu như thế nào về ý kiến trên? Hãy làm rõ tiếng gọi của thời đại chúng ta đang 

sống và của nhân dân ta qua một số tác phẩm được sáng tác trong cuộc kháng chiến chống Mĩ 

của dân tộc mà em được học trong chương trình Ngữ văn lớp 9. 
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