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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG THPT ĐÔNG HÀ 

 

ĐỀ THAM KHẢO BÁM SÁT ĐỀ 

MINH HỌA LẦN 2 BGD 

 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2020 

ĐỀ SỐ 1 

Bài thi: NGỮ VĂN 

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 

 

  Họ, tên thí sinh: ..................................................................... 

Số  báo  danh: .......................................................................... 

 

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: 

 Sự chia sẻ cũng làm giảm bớt đi những nỗi sợ hãi, nhàm chán trong cuộc sống 
của chúng ta do nó thúc đẩy những mối giao tiếp xã hội và làm tăng cảm giác sống có 
mục đích, cảm giác an toàn cho mỗi người. 

            Một kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy, những người xem nhiều tin tức trên 
truyền hình thường lo sợ thái quá về mối hiểm nguy đối với cuộc sống bình yên, hạnh 
phúc của họ. Nguyên do là vì phần lớn các chương trình truyền hình đều tập trung đưa 
thêm những bản tin, những hình ảnh rùng rợn, bất an, làm nảy sinh tâm lý hoang mang, 
sợ hãi trong lòng khán giả. 

 Và đáng ngại hơn, cuộc sống hiện đại đang xuất hiện ngày một nhiều “những cái 
kén người” tìm cách sống thu mình. Nói cách khác, những người này chỉ muốn tự nhốt 
mình trong tháp ngà của những mối quan hệ với người thân mà tự đánh mất dần mối 
quan hệ với hàng xóm. Chính lối sống ích kỷ này càng làm cho họ dễ bị kẻ xấu tấn công 
và dễ gặp những chuyện nguy hiểm hơn. 

 Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi là hãy đối mặt với chúng, từ đó bắt đầu một 
quá trình tạo nên sự khác biệt. Cội nguồn của mọi hiểm nguy đều xuất phát từ hệ quả 
của những mặt trái xã hội, nhưng thường thì chúng ta không dám nhìn thẳng vào vấn 
đề này. Bản chất của sự việc diễn ra không quan trọng bằng cách mà chúng ta đón nhận 
những sự việc đó. Chúng ta cần có thái độ thích hợp để làm giảm thiểu những nguyên 
nhân gây ra mọi bất ổn trong cuộc sống của mình. 

                                             (Cho đi là còn mãi – Azim Jamal & Harvey McKinno) 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên? 

Câu 2. Theo tác giả, cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi là gì? 
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Câu 3. Em hiểu như thế nào là “những cái kén người” trong câu “cuộc sống hiện đại 
đang xuất hiện ngày một nhiều “những cái kén người” tìm cách sống thu mình”? 

Câu 4. Thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua văn bản là gì? 

 II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm): Viết đoạn văn (200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói ở 
phần Đọc hiểu: “Bản chất của sự việc diễn ra không quan trọng bằng cách mà chúng ta 
đón nhận những sự việc đó”. 

Câu 2 (5,0 điểm): 

Cảm nhận của anh/chị về hình tượng Đất Nước trong đoạn thơ sau: 

Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi 

Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa…”mẹ thường hay kể 

Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn 

Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. 

Tóc mẹ thì bới sau đầu 

Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn 

Cái kèo cái cột thành tên 

Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng 

Đất Nước có từ ngày đó… 

( Trích Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm, Ngữ văn 12, tập một, Sđd, tr.118) 

 

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ          ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ  

TRƯỜNG THPT ĐÔNG HÀ               TN THPT NĂM 2020 

              MÔN: NGỮ VĂN  

       

Phần Câu Nội dung Điểm 

I   ĐỌC HIỂU 3,0 

  1 Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản:  Nghị luận. 0,5 

  2 Theo tác giả, cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi là hãy đối 
mặt với chúng, từ đó bắt đầu một quá trình tạo nên sự khác 
biệt. 

0,5 

  3 Cách hiểu về “những cái kén người” trong câu “cuộc sống hiện 
đại đang xuất hiện ngày một nhiều “những cái kén người” tìm 

1,0 
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cách sống thu mình”: 

- Người ta tự tạo cho mình một lớp vỏ an toàn, sống khép 
mình, sợ hãi với tất cả các mối quan hệ xung quanh mình. 

- Thái độ của tác giả: không đồng tình, phê phán... kiểu người 
như thế 

  4 Hs có thể trả lời quan điểm của mình theo ý sau hoặc ý tương 
tự nhưng hợp lí: 

- Sống chan hòa, cởi mở, sẻ chia…. 

- Sẵn sàng đối mặt với sự sợ hãi, dám thử thách bản thân. 

1,0 

II   LÀM VĂN 7,0 

  1 Viết đoạn văn (200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu 
nói ở phần Đọc hiểu: “Bản chất của sự việc diễn ra không 
quan trọng bằng cách mà chúng ta đón nhận những sự việc 
đó”. 

2,0 

    a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 

Học sinh có thể trình bày đoạn 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 

“Bản chất của sự việc diễn ra không quan trọng bằng cách mà 
chúng ta đón nhận những sự việc đó”. 

0,25 

    c. Triển khai vấn đề nghị luận 1,0 

    Học sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai 
vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng cần làm rõ: lẽ sống 
đúng đắn sẽ mang lại cuộc sống ý nghĩa và niềm hạnh phúc cho 
con người. Có thể theo hướng sau: 

*Giải thích: 

Ý nghĩa của cả câu: Lời khuyên con người nên có tâm thế tích 
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cực trong việc đón nhận những sự việc xảy ra trong cuộc sống. 

* Bàn luận: 

- Ý nghĩa của vấn đề: 

+ Cuộc sống luôn tiềm ẩn những hiểm nguy đe dọa cuộc sống 
bình yên của con người. 

+ Khi chúng ta sẳn sàng đối mặt với khó khăn thử thách, 

 tích cực vượt qua những sợ hãi để đón nhận mọi sự việc xảy 
đến với mình, chúng ta sẽ đạt được ước mơ, luôn lạc quan 
trong cuộc sống, sẽ có một cuộc sống ý nghĩa, hạnh phúc. 

- Phê phán những người luôn sợ hãi, sống thu mình trong 
những vỏ bọc; những người luôn bi quan, chán nản trước 
những khó khăn thử thách. Họ luôn thấy những điều tiêu cực 
và mất niềm tin vào cuộc sống. 

* Bài học nhận thức và hành động: 

Rút ra bài học phù hợp cho bản thân:  

*Liên hệ bản thân: Chọn cho mình một lẽ sống phù hợp,chủ 
động đón nhận những thách thức của cuộc sống,  biết cách 
vượt qua những nỗi sợ hãi của bản thân (học tập, rèn luyện 
đạo đức…) 

    d. Chính tả, dùng từ, đặt câu 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt. 

0,25 

    e. Sáng tạo 

Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề 
cần nghị luận. 

0,25 

  2 Cảm nhận 9 dòng thơ đầu  đoạn trích Đất Nước của nhà thơ 
Nguyễn Khoa Điềm 

5,0 

    a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận 

Mở bài giới thiệu được vấn đề; Thân bài triển khai được vấn 

0,25 
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đề; Kết bài khái quát được vấn đề. 

    b. Xác định vấn đề cần nghị luận 

Cảm nhận đoạn thơ từ đó làm rõ những cảm nhận sâu sắc, mới 
mẻ của nhà thơ về sự sinh thành và phát triển của Đất nước 

0,5 

    c. Triển khai vấn đề cần nghị luận 

Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ 
và dẫn chứng. 

3,5  

    Trên cơ sở những hiểu biết về tác giả, tác phẩm và đoạn trích; 
thí sinh đảm bảo các ý cơ bản sau: 

* Giới thiệu: Tác giả, tác phẩm, và đoạn trích 

– Nguyễn Khoa Điềm là một trong những nhà thơ tiêu biểu cho 
thế hệ thơ trẻ những năm chống Mĩ; với phong cách thơ: Giàu 
chất suy tư, xúc cảm dồn nén, mang màu sắc trừ tình - chính 
luận. 

– Đất Nước thuộc phần đầu chương V của trường ca “Mặt 
đường khát vọng”. 

-  Đoạn một thuộc phần đầu của bài Đất nước” nói lên những 
phát hiện mới mẻ của nhà thơ về Đất nước 

* Cảm nhận đoạn thơ  

Nội dung 

- Cách lí giải cội nguồn Đất Nước gắn liền với những cảm nhận 
về chiều sâu lịch sử, văn hóagần gũi, thân thuộc, bình dị, gắn 
bó với đời sống tâm hồn, phẩm chất của nhân dân lao động: 
những câu chuyện cổ, phong tục tập quán, truyền thống đánh 
giặc giữ nước, lối sống tình nghĩa, đức tính cần cù, chăm chỉ… 

– So sánh  để làm nổi bật sự khác biệt trong cách cảm nhận về 
Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm. 

Nghệ thuật: 

Hình tượng Đất Nước được thể hiện bằng thể thơ tự do; ngôn 
ngữ bình dị, dễ hiểu; sự vận dụng sáng tạo chất liệu văn hóa, 
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văn học dân gian; giọng thơ tha thiết, trang trọng, thiêng liêng, 
tính chính luận kết hợp với chất trí tuệ và trữ tình 

 

 

1,0 

    d. Chính tả, dùng từ, đặt câu 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt. 

0,25 

    e. Sáng tạo 

Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề 
cần nghị luận. 

0,5 

TỔNG ĐIỂM: 10,0 
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