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LANGUE VIVANTE 1
Série L – Durée de l’épreuve : 3 heures – coefficient : 4
Séries ES-S – Durée de l’épreuve : 3 heures – coefficient : 3

Le candidat traitera, dans la langue étrangère, l’ensemble des questions
de l’épreuve pour laquelle il compose.

L'usage des calculatrices électroniques et du dictionnaire est interdit.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Ce sujet comporte 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4.

Répartition des points
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Compréhension de l’écrit

10 points

Expression écrite

10 points
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Lisez le texte suivant :

Phẫu thuật thẩm mỹ: nhu cầu thật hay trào lưu ảo?
Phẫu thuật thẩm mỹ đến nay đã trở thành nhu cầu làm đẹp bình thường của bất kì đối
tượng nào, không phân biệt tuổi tác, giới tính. Tuy nhiên, việc phẫu thuật thẩm mỹ có
thực sự đáng để trả giá bằng tiền bạc, sức khỏe và tính mạng hay không vẫn còn là điều
gây nhiều tranh cãi.
5

10

Không thể phủ nhận có những người không may bị dị tật bẩm sinh trên cơ thể hay những biến
chứng do tai nạn, bệnh tật thì phẫu thuật thẩm mỹ chính là cứu cánh cho cuộc sống của họ,
giúp loại bỏ những tự ti vì vẻ bề ngoài và giúp họ hoà nhập với cuộc sống hoặc thậm chí là
đổi đời.
Hành trình “vịt hóa thiên nga” của cô gái Vũ Thanh Quỳnh là trường hợp gây sốt suốt hai
năm nay của show truyền hình thực tế Thay đổi cuộc sống. Từ một cô gái thất nghiệp chỉ vì
ngoại hình xấu xí, sau cuộc đại tu nhan sắc ở Hàn Quốc kéo dài 3 tháng, Thanh Quỳnh lột xác
trở về. Cuộc sống của cô thay đổi chóng mặt khi hàng loạt những lời mời tham dự sự kiện,
làm mẫu ảnh, hình ảnh đại diện thương hiệu, MC… cũng có cả những lởi tỏ tình, tin nhắn làm
quen từ khắp nơi trên đất nước ào ạt tìm đến.
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Đối với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, phẫu thuật thẩm mỹ là một phương thức níu giữ sự tươi trẻ,
hoàn thiện hơn nữa vẻ đẹp vốn có của mình. Thậm chí, nhiều nghệ sĩ còn cho rằng, phẫu thuật
thẩm mỹ giúp cải tạo vận số, biến xui thành hên, mang lại may mắn, thành công cho nghề.
Không ít nghệ sĩ như ca sĩ L.Q, H.N.H … nhờ “dao kéo” một số bộ phận trên khuôn mặt mà
sự nghiệp đi lên như “diều gặp gió”.

20

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn hoá thành “thiên nga” sau những cuộc đại tu nhan
sắc. Trường hợp ca sĩ H.T là một ví dụ. Trong thời gian gần đây, ca sĩ này đã đăng đàn kêu
cứu trên một diễn đàn về phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó miêu tả kèm ảnh chụp những di chứng
sau khi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Trước H.T, diễn viên P.T.V cũng đăng đàn với báo chí
rằng mũi cô bị lệch, teo lại và có dấu hiệu bị nhiễm trùng sau vài năm phẫu thuật thẩm mỹ.

25

Nếu như 10 năm về trước rất hiếm người dám công khai chuyện “làm đẹp nhân tạo” thì ngày
nay, phẫu thuật thẩm mỹ đã được nhìn nhận cởi mở hơn, thậm chí trở thành một trào lưu
trong nhiều người trẻ. Những nhóm chuyên bàn luận về phẫu thuật thẩm mỹ trên mạng xã hội
facebook là minh chứng rõ ràng cho hiện tượng đang trở thành trào lưu này. Các cô gái,
chàng trai không ngần ngại chia sẻ về quá trình “biến đổi” của mình như một chiến tích khiến
ngày càng xuất hiện nhiều người với vẻ ngoài “trăm người như một” – thành quả từ sự nhân
bản của bàn tay bác sĩ.

30

Phẫu thuật thẩm mỹ là “con dao hai lưỡi” đối với bất cứ ai, không ít trường hợp “mang hoạ
vào thân”. Nữ ca sĩ H.Q.H khiến khán giả cảm thấy xa lạ qua từng năm tháng bởi lạm dụng
“dao kéo” làm gương mặt cứng đơ, biểu cảm trở nên thiếu tự nhiên dù xinh đẹp hơn.
35

TS nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp chia sẻ suy nghĩ của mình về “cái đẹp” trong xã hội hiện
nay. Theo bà, quan điểm về cái đẹp có thể thay đổi theo thời đại, nhưng vẫn có gốc cơ bản
của nó. Chỉ có cách ứng xử với cái đẹp là thay đổi. “Giới trẻ có thể đang nhìn nhận về cái đẹp
một cách méo mó, lệch lạc nhưng tôi tin đó cũng chỉ là biểu hiện nông nổi của tuổi trẻ, đến
một độ tuổi nhất định, suy nghĩ, nhận thức của mỗi người sẽ nhuần nhị và đúng mức hơn”.
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40

Vẫn có câu nói rằng, sắc đẹp bên ngoài đưa người ta đến còn sắc đẹp bên trong mới là cái giữ
người ta lại. Và rồi, khi kinh tế phát triển, cuộc sống đầy đủ thậm chí dư dả, người ta càng
chăm chút đến vẻ bên ngoài, nét đẹp thể xác lại càng được đề cao. Thế nhưng, những hệ lụy
về sức khỏe là điều luôn phải bàn đến. Thêm đó, ngoài việc chăm sóc hậu phẫu, bảo hành sau
vài năm, những đau đớn về thể xác thì rủi ro luôn tiềm tàng.
Theo songtre.tv (21/11/2016)
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TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT
I. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT : (10 points)

Anh/chị hãy trả lời những câu hỏi sau bằng tiếng Việt :
1. Bài khóa trên đề cập đến vấn đề gì ? (1 point)
2. Vũ Thanh Quỳnh là ai ? Cuộc sống của cô ấy đã thay đổi như thế nào sau khi
phẫu thuật thẩm mỹ ? (2 points)
3. Vì sao các nghệ sĩ nổi tiếng tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ ? (1 point)
4. Tại sao nói phẫu thuật thẩm mỹ là « con dao hai lưỡi » ? Nêu ít nhất hai dẫn
chứng trong bài (3 points)
5. Điều gì đã thúc đẩy việc giới trẻ đi phẫu thuật thẩm mỹ ? (1 point)
6. Quan điểm của TS Thẩm Hoàng Điệp về vấn đề này như thế nào ? (1 point)
7. Hay nêu một vài vấn đề đi đôi với việc phẫu thuật thẩm mỹ. (1 point)
II. EXPRESSION ÉCRITE : (10 points)
Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre
composition, citer votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre
établissement.
Traitez la question en 250 mots minimum.

Anh/chị có đồng ý với câu nói « sắc đẹp bên ngoài đưa người ta đến còn sắc đẹp bên
trong mới là cái giữ người ta lại » không ? Hãy giải thích tại sao.
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