Trần Bùi Xuân Dự thủ khoa 3 khối thi tỉnh Ninh Bình
Thứ ba, 02 Tháng 8 2016 06:57

Với tổng điểm 5 môn đạt 45,3 trong kỳ thi THPT quốc gia 2016, Trần Bùi Xuân Dự, học
sinh lớp 12A1, Trường THPT Kim Sơn A (huyện Kim Sơn) xuất sắc trở thành thủ khoa 3
khối A, A1 và D tại cụm thi 33 dành cho thí sinh tỉnh Ninh Bình do Trường Đại học Mỏ Địa chất chủ trì.

Mẹ và chị gái cùng chia sẻ niềm vui khi em đạt thủ khoa của 3 khối.

Được biết, Xuân Dự đạt thủ khoa cả 3 khối, trong đó khối A là 28,35 điểm, khối A1 là 27,58 và
khối D là 26,43 điểm; trong đó, môn Toán: 9,75 điểm, Văn: 8,25 điểm; Lý: 9,4 điểm; Hóa: 9,2
điểm; Tiếng Anh: 8,43 điểm. Đối với khối A, Dự xếp thứ 8 trong toàn quốc về tổng số điểm; khối
A1 xếp thứ 22 và khối D xếp thứ 81, là một trong số rất ít thí sinh đạt thủ khoa ở 3 khối thi. Đây
là niềm vinh dự, tự hào không chỉ cho bản thân Dự và gia đình mà còn là niềm vui chung của
thầy và trò Trường THPT Kim Sơn A.
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Hỏi về niềm vui khi là thủ khoa của 3 khối thi, cậu học trò cao gầy, nhanh nhẹn Trần Bùi Xuân
Dự cho biết, kết quả các môn thi Toán, Lý, Hóa và Anh tương đối sát với dự tính của em, bởi em
học chắc và dành thời gian khá nhiều cho các môn học này; nhưng riêng với môn Ngữ văn thì
em hơi bất ngờ, bởi như nhiều học sinh chuyên về các môn tự nhiên, môn xã hội chúng em
thường không có nhiều thời gian để học.

Đối với môn Văn, phải đến tháng 4 (tức là chỉ còn khoảng 2 tháng là đến kỳ thi THPT Quốc gia)
em mới dành thời gian cho môn học này, nhưng thật không ngờ, đạt 8,25 điểm. Em rất vui và
nghĩ, em được điểm cao chắc do ghi điểm ở câu nghị luận xã hội, vì em thấy nó rất thiết thực,
đòi hỏi người làm phải có những hiểu biết nhất định và nắm bắt được trọng tâm câu hỏi đặt ra
để giải quyết đúng vấn đề đó.

Được hỏi về bí quyết để học giỏi đều nhiều môn học, Xuân Dự khiêm tốn cho biết: “Em không
có bí quyết gì đâu. Chỉ là khi nào thấy có hứng thú thì ngồi vào bàn học và tập trung cao độ.
Còn khi nào không có cảm hứng, thấy không tiếp thu được bài thì dừng lại để chọn cách giải trí
nào đó hay làm việc gì đó cho thoải mái rồi học tiếp. Nhưng thực sự ít khi em chán hay mệt mỏi,
hết môn học này đến môn học khác cứ cuốn đi, tạo cho em nhiều say mê, hứng thú trong quá
trình học tập.

Đặc biệt, kết quả em đạt được ngoài sự tự học còn có công ơn rất lớn của các thầy, cô giáo
Trường THPT Kim Sơn A. Các thầy, cô không chỉ tận tình giúp đỡ, gần gũi chia sẻ mà còn tạo
điều kiện để chúng em có một môi trường học tập tốt nhất. Đồng thời em cũng nhận được sự
quan tâm, động viên kịp thời, sâu sát của bố mẹ và chị gái để bản thân luôn phải nỗ lực, cố
gắng hết mình”.

Thầy giáo Đinh Cao Thượng, thầy giáo chủ nhiệm và cũng là thầy dạy môn Toán của Dự cho
biết: Dự là một học sinh có tố chất, nghiêm túc, say mê, ham học hỏi và đặc biệt là khả năng tự
học, tự rèn của em khá cao. Em học giỏi và nổi bật ngay từ khi mới bước vào lớp 10 với điểm thi
á khoa đầu vào.

Trong quá trình học tập, em luôn dẫn đầu môn Toán và là thành viên“cứng” trong đội tuyển học
sinh giỏi của trường đi thi các giải học sinh giỏi các cấp. Cả 2 năm lớp 11 và 12, em đều đạt các
giải học sinh giỏi Toán cấp tỉnh, giải Quốc gia trong cuộc thi giải Toán trên mạng Internet, giải
Toán trên máy tính Casio. Chúng tôi không ngạc nhiên khi em đạt thủ khoa khối A, chỉ hơi bất
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ngờ khi em đạt thủ khoa đến 3 khối thi.

Nhà giáo ưu tú Tạ Duy Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Sơn A tự hào cho biết: Dự là học
sinh ngoan, học giỏi toàn diện của trường. Em luôn dẫn đầu toàn trường về các môn học tự
nhiên. Thực sự các thầy, cô giáo không bất ngờ với số điểm của em, vì khi em thi xong, các thầy
trong trường đã đối chiếu đáp án, môn Toán dự kiến được 9,75 trở lên, kết quả, em được 9,75
điểm, lại là điểm cao nhất tại Cụm thi Đại học Mỏ - Địa chất.

Đối với một học sinh không học trường chuyên mà đạt điểm cao như thế khiến tôi vui và tự hào
lắm chứ. Càng vui hơn khi cả tỉnh có 31 em đạt 26 điểm trở lên thì Trường THPT Kim Sơn A có
đến 9 em. Kết quả đạt được trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 càng khẳng định, Dự hoàn toàn
xứng đáng là một đảng viên trẻ tiêu biểu của Trường THPT Kim Sơn A (trước đó, ngày 21-6, Dự
đã được nhà trường kết nạp vào Đảng) và sẽ là tấm gương tiêu biểu để các em học sinh khóa
sau học tập, noi theo.

Những ngày này, tại gia đình chị Bùi Thị Tú ở xóm 7, xã Thượng Kiệm, không khí gia đình lúc
nào cũng vui vẻ, rộn rã. Niềm vui, tự hào về cậu con trai học giỏi xuất sắc khiến chị Bùi Thị Tú
như trẻ ra vài tuổi.

Nhìn ngôi nhà còn sơ sài, đồ đạc còn thiếu nhiều, góc học tập của Dự nằm ở góc ngôi nhà lợp
tôn nóng bức, không hiểu động lực nào khiến cậu học trò ấy say mê học tập đến như vậy. Phải
chăng những khó khăn, vất vả của bố mẹ, sự gương mẫu của người chị gái (hiện là sinh viên
năm thứ 5, Trường Đại học Y Hải Phòng) đã tạo thêm động lực để em nỗ lực hết mình.

Những phần thưởng về thành tích học tập của Trần Bùi Xuân Dự được treo trân trọng xung
quanh căn phòng khách đơn sơ: Chứng nhận đại biểu chính thức dự Đại hội tài năng trẻ Việt
Nam; nhiều Giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong các cuộc thi học sinh giỏi Quốc
gia như cuộc thi giải Toán qua Internet, giải Toán trên máy tính cầm tay; Bằng khen của UBND
tỉnh do có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi và cả quyết định kết nạp đảng viên của
Huyện ủy Kim Sơn… đã làm cho ngôi nhà nhỏ ấy luôn ấm cúng và tràn đầy hạnh phúc.

Hỏi về dự định tương lai, Trần Bùi Xuân Dự cho biết, em sẽ đăng ký vào khoa Kinh tế đối ngoại
- Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội để thỏa mãn ước mơ học tập những môn học cũng như
ngành nghề mà mình yêu thích và nếu có thể, em sẽ phấn đấu để có cơ hội được đi du học.
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Theo: baoninhbinh.org.vn
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