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Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Văn trường Trần Phú Hà Tĩnh 

PHẦN I. ĐỌC HIỂU (3 điểm) Đọc văn bản 

Danny Kaye từng cho rằng: “Cuộc sống là một khung vải rộng và bạn nên vẽ vào đó tất 

cả những sắc màu trong khả năng của mình”. Quả thật, bạn chính là người họa sĩ quyết định nội 

dung cũng như sắc màu trong bức tranh cuộc sống của mình. Bức tranh đó trở nên như thế nào, 

tươi sáng hay u tối, là tùy thuộc vào chính bạn.[…] Do đó, đừng để tâm đến những lời chỉ trích 

cay độc hay xét đoán chủ quan của những người xung quanh. Giá trị của bạn được đo bằng 

những hành động hữu ích mà bạn đã làm được cho chính mình, cho cuộc sống. Hôm nay là kết 

quả của những gì được thực hiện theo kế hoạch của ngày hôm qua, và ngày mai sẽ bắt đầu từ 

hôm nay. Hãy sống hết mình cho hiện tại để không phải hối tiếc vì những gì bạn đã trải qua hoặc 

lãng phí.Với sự hy sinh, lòng kiên trì, quyết tâm nỗ lực không mệt mỏi và tính tự chủ của mình, 

nhất định bạn sẽ thành công. 

Bạn chính là người làm chủ số phận của mình. 

Không gì là không thể! 

   (Không gì là không thể,  G.M Adams) 

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính trong trích. 

Câu 2. Trong văn bản trên tác giả đã cho rằng thước đo giá trị của một người là gì?  

Câu 3. Anh/chị hiểu như thế nào về ý kiến: Nếu vi cuộc đời bạn như một doanh nghiệp thì tất cả 

"cổ phiếu" của "doanh nghiệp" ấy đều thuộc về bạn. Bạn chính là tổng giám đốc của "doanh 

nghiệp" ấy. 

Câu 4. Anh chị đồng tình hay không đồng tính với quan điểm của tác giả rằng Không có gì có 

thể ngăn cản được bước tiến của bạn nếu khao khát thành công của bạn thật sự mạnh mẽ? Vì 

sao? 

 

PHẦN II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1 (2.0 điểm). Từ nội dung văn bản ở phần Đọc hiểu. anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 

200 chữ) với chủ đề: Sống hết mình cho hiện tại để không phải hối tiếc vì những gì bạn đã trải 

qua hoặc lãng phí. 

Câu 2 (5 điểm). Viết bài văn trình bày cảm nhận của anh, chị về vẻ đẹp bi tráng của hình tượng 

người lính trong đoạn thơ sau: 

Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc 
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Quân xanh màu lá dữ oai hùm 

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới 

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm 

Rải rác biên cương mồ viễn xứ 

Chiến trường đi chẳng tiêc đời xanh 

Áo bào thay chiếu anh về đất 

Sông Mã gầm lên khúc độc hành 

(Quang Dũng, trích Tây Tiến, dẫn theo Ngữ văn 12 tập 1, NXB giáo dục, 2018) 

 

https://tailieu.com/de-thi-thpt-quoc-gia-c361
https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom

