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SỞ GDĐT QUẢNG TRỊ 

TRƯỜNG THPT ĐAKRÔNG 

ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 

MÔN: NGỮ VĂN 

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề 

 

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích 
Nếu như không có cách nào để thay đổi thế giới bên ngoài, hãy thay đổi chính 

mình, bởi vì đó là điều có thể thay đổi được. Khi bạn tập trung sự chú ý để hoàn thiện bản 

thân, cuộc sống của bạn cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Chấp nhận những điều bạn không thể 

thay đổi, thay đổi những điều bạn có thể thay đổi được, và nhìn nhận được sự khác biệt 

giữa hai điều này, đó là bài học mà chúng ta cần phải theo đuổi suốt cuộc đời. 

Ngoài việc thay đổi hành vi của chính mình, bạn có thể thay đổi được thái độ nhìn nhận 

của bản thân. Khó khăn trắc trở có nhiều tới đâu cũng phải chịu thua trước thái độ và 

phản ứng của bạn trước chúng. Thái độ tiêu cực khi nhìn nhận một sự việc thường sẽ làm 

tổn thương lòng tự tin, mài mòn ý chí phấn đấu của con người. Cũng giống như khi nhìn 

một nửa ly nước, có người nói “chỉ còn nửa ly nước", cũng có người nói “vẫn còn nửa ly 

nước". Thái độ khác nhau sẽ tạo ra những cuộc đời khác nhau, bạn có thể thay đổi thế 

giới của chính mình thông qua việc thay đổi cách nhìn và thái độ của bản thân. 

( Trích Sống chậm lại rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Alpha book biên soạn, NXB Lao 

động xã hội, 2014, tr 13) 

Thực hiện các yêu cầu: 
Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích 

Câu 2. Theo tác giả: “bài học mà chúng ta cần phải theo đuổi suốt cuộc đời” là gì? 

Câu 3. Anh/chị hiểu như thế nào về sự khác nhau giữa hai cách nói: “chỉ còn nửa ly 

nước” và “vẫn còn nửa ly nước”?  

Câu 4. Lời khuyên: “Nếu như không có cách nào để thay đổi thế giới bên ngoài, hãy thay 

đổi chính mình” trong đoạn trích có ý nghĩa gì với anh/chị? 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm) 

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) 

trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa của việc thay đổi chính mình 

Câu 2 (5,0 điểm) 

Cảm nhận của anh/ chị về nét hung bạo và vẻ đẹp trữ tình của hình tượng sông Đà 

trong Tùy bút Người lái đò Sông Đà - Nguyễn Tuân. 

 

-------------------------HẾT------------------------- 

ĐỀ THAM KHẢO 
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Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3,0 

 1 Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 0,5 

 2  “bài học mà chúng ta cần phải theo đuổi suốt cuộc đời” là: 

Chấp nhận những điều bạn không thể thay đổi, thay đổi những 

điều bạn có thể thay đổi được, và nhìn nhận được sự khác biệt 

giữa hai điều này 

0,75 

 3 Hai cách nói: “chỉ còn nửa ly nước” và “vẫn còn nửa ly nước” 

thể hiện 2 thái độ, 2 cái nhìn của con người trước cùng một 

hiện tượng: 

- Từ “chỉ” trong cách nói: “chỉ còn nửa ly nước” gợi cái nhìn bi 

quan, tiêu cực 

- Từ “vẫn” trong cách nói: “vẫn còn nửa ly nước” thể hiện cái 

nhìn lạc quan, tích cực  

0,75 

 4 Học sinh trình bày theo quan điểm của mình về ý nghĩa lời 

khuyên: “Nếu như không có cách nào để thay đổi thế giới bên 

ngoài, hãy thay đổi chính mình” nhưng cần đảm bảo các ý sau: 

1,0 

ĐÁP ÁN  

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

- Trong cuộc sống, có những điều ta không thể thay đổi được 

theo ý muốn chủ quan của mình vì đó là những điều trở thành 

quy luật, tất yếu. Nếu tìm mọi cách để thay đổi, ta sẽ mất công 

vô ích, gặp thất bại cay đắng; 

- Tuy nhiên, nếu có những điều có thể thay đổi, ta sẽ tìm cách 

thay đổi để nó phù hợp với hoàn cảnh mới, thúc đẩy sự tiến bộ 

xã hội, đem lại hạnh phúc cho cá nhân và cộng đồng. 

II  LÀM VĂN  

 1 Viết đoạn văn về ý nghĩa của việc thay đổi chính mình 2,0 

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 

Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy 

nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành. 

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Ý nghĩa của việc thay đổi chính mình  

0,25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận 

Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển 

khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ Ý 

nghĩa của việc thay đổi chính mình. Có thể triển khai theo 

hướng:  

- Thay đổi chính mình là làm cho bản thân mình khác đi, loại 

bỏ cái xưa cũ, lạc hậu đểm tìm đến cái mới mẻ tiến bộ từ nhận 

thức, tình cảm đến hành động. 

- Nhờ thay đổi bản thân mà con người luôn biết tìm tòi, học 

hỏi, sáng tạo. Từ đó, cuộc sống vật chất và tinh thần sẽ được 

cải thiện, góp phần thúc đẩy sự tiến bộ xã hội. 

- Người biết thay đổi bản thân luôn đạt thành công nhờ trải qua 

thử thách, được trải nghiệm, rèn luyện ý chí, nghị lực, có niềm 

tin vào chính mình. 

1,0 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt 

0,25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận;  có cách diễn 

đạt mới mẻ 

0,25 

 2 Phân tích nét hung bạo và vẻ đẹp trữ tình của hình tượng 

sông Đà trong Tùy bút Người lái đò Sông Đà - Nguyễn 

Tuân. 

5,0 
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a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết 

bài khái quát được vấn đề 

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận  

Nét hung bạo và vẻ đẹp trữ tình của hình tượng sông Đà  

0,5 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng 

tốt thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; 

đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau: 

0,5 

* Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Tuân, Tùy bút “Người 

lái đò sông Đà” 

0,5 

* Cảm nhận hình tượng sông Đà 

- Nét hung bạo của sông Đà 

+ Bờ sông dựng vách thành: lòng sông hẹp, bờ sông dựng vách 

thành, đúng ngọ mới có mặt trời, chỗ vách đá ... chẹt lại như 

một cái yết hầu 

+ Ở mặt ghềnh Hát Loóng: nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió 

một cách hỗn độn, lúc nào cũng như đòi nợ suýt những người 

lái đó. 

+ Ở quãng Tà Mường Vát: có những cái hút nước giống như 

cái giếng bê tông, chúng thở và kêu như cửa cống cái bị sặc 

nước 

+ Trận địa thác đá được miêu tả từ xa đến gần: 

- Nhận xét: Sông Đà mang diện mạo và tâm địa của một con 

thủy quái, “dòng thác hùm beo”, thứ kẻ thù số một của con 

người 

- Vẻ đẹp trữ tình của sông Đà 

+ Từ trên cao nhìn xuống: Sông Đà tuôn dài, tuôn dài như một 

áng tóc trữ tình; Sông đà đổi màu theo từng mùa một cách độc 

đáo: mùa xuân xanh ngọc bích, mùa thu đỏ. 

+ Khi đi rừng lâu ngày bất ngờ gặp lại: Sông Đà gợi cảm như 

một cố nhân, mang vẻ đẹp Đường thi. 

+ Khi đi thuyền trên sông phía hạ lưu: bờ sông hoang dại như 

một bờ tiền sử; Sông Đà như một “người tình nhân chưa quen 

biết” 

- Nhận xét: Sông Đà trữ tình như một cố nhân, một tình nhân. 

- Nghệ thuật: Nét hung bạo và vẻ đẹp trữ tình của sông Đà 

được miêu tả bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh, lối hành văn tài 

hoa; nghệ thuật nhân hóa, so sánh, liên tưởng bất ngờ, thú vị. 

- Hình tượng sông Đà đã thể hiện tình cảm của Nguyễn Tuân 

với thiên nhiên Tây Bắc. 

2,5 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt 

0,25 
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e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận;  có cách diễn 

đạt mới mẻ 

0,5 
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