
Đề tham khảo thi thử THPT 2018 môn văn chuyên Hoàng Văn Thụ 

Luyện thi – Luyện thi THPT Quốc Gia – Đề thi môn Văn THPT Quốc Gia 

SỞ GD&ĐT HÒA BÌNH 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

HOÀNG VĂN THỤ 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 

NĂM HỌC 2017 - 2018 

MÔN THI: NGỮ VĂN 

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

 

I. ĐỌC – HIỂU (3,0 điểm). Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 

“Lòng nhân ở mỗi con người, luôn tiềm ẩn và nếu nó được dung dưỡng và bồi đắp thì sẽ tạo ra 

những nhân cách sống đẹp và giúp ích cho xã hội. Câu chuyện bé gái Hải An 7 tuổi mất vì bệnh 

hiểm nghèo để lại giác mạc cho người sống đang tiếp tục lan tỏa và đặc biệt là nó đã đánh thức 

lòng nhân trong nhiều người chúng ta. 

Những ngày qua, hàng trăm cuộc gọi điện và email hoặc trực tiếp đến nhờ tư vấn và đăng kí hiến 

tặng mô tạng tại Trung tâm Điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia. Điều đó không phải bỗng dưng, 

nó được bắt đầu từ "đốm lửa nhỏ" mang tên Hải An. Một sự mất mát dù đau đớn nhưng lan truyền 

được cái đẹp, thậm chí tạo nên được một nguồn cảm hứng. Lòng nhân con người trong xã hội đầy 

bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền dễ bị "ngủ yên”, nếu không được đánh thức thì nó sẽ mãi ngủ yên. 

Đời người trải qua sinh - bệnh – lão - tử và thường ngẫm rằng chết là hết. Nhưng với y học ngày 

càng phát triển, con người chết đi không chỉ để lại tiếng mà còn có thể để lại một phần cơ thể, giúp 

ích cho những người khác đang sống. 

Không chỉ ở Việt Nam mà cả tại những quốc gia phát triển và văn minh bậc nhất thế giới như ở 

Châu Âu và Bắc Mỹ, không phải cá nhân nào, gia đình nào cũng dễ dàng chấp nhận một thực tế 

hiến tặng mô tạng khi người thân mình mất đi. Các trường hợp hiến tặng chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ 

nhoi nhưng cũng chẳng thể trách móc vì đó là quyền của mỗi cá nhân, quyền con người. 

Thế mà một bé gái 7 tuổi, trong cơn bệnh hiểm nghèo, đã đồng ý hiến tặng mô tạng, đó mới là câu 

chuyện hiếm có. Chính vì thế, nó đã tạo được sự xúc động lan truyền trong xã hội, thúc đẩy sự 

mạnh dạn trong suy nghĩ của nhiều người về việc đăng kí hiến tặng mô tạng. Và hơn thế nữa, "đốm 

lửa nhỏ” Hải An cùng người mẹ của bé đã gợi cảm hứng về một suy nghĩ khác cho nhiều người: 

Trong cái chết nghĩ về sự sống, ta tiếp tục được sống trong một sự sống khác với tình yêu và sự chở 

che. 

Sự đánh thức lòng nhân và gợi cảm hứng về một cách sống đẹp luôn là điều mà mỗi con người 

hướng đến, qua đó chúng ta mới tạo được những giá trị sống về mặt tinh thần mạnh mẽ có thể lay 

động bao người.” 

THẾ LÂM (https://laodong.vn/dien-dan/tu-be-hai-an-long-nhan-duoc-danh-thuc-593337.ldo) 

Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích ? 

Câu 2: Theo tác giả vì sao “một bé gái 7 tuổi, trong cơn bệnh hiểm nghèo, đã đồng ý hiện tặng mô 

tạng, đó mới là câu chuyện hiếm có"? 

Câu 3: Anh chị hiểu như thế nào về ý kiến “Lòng nhân ở mỗi con người, luôn tiềm ẩn và nếu nó 

được dung dưỡng và bồi đắp thì sẽ tạo ra những nhân cách sống đẹp và giúp ích cho xã hội”? 

Câu 4: Qua đoạn trích anh (chị) rút ra được bài học gì cho mình? 

II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 

https://doctailieu.com/de-tham-khao-thi-thu-thpt-mon-van-chuyen-hoang-van-thu
https://doctailieu.com/luyen-thi-c266
https://doctailieu.com/luyen-thi-thpt-quoc-gia-1-1-c652
https://doctailieu.com/de-thi-mon-van-thpt-quoc-gia.html
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Câu 1.( 2,0 điểm). Từ nội dung văn bản phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một bài văn (khoảng 200 

chữ) trình bày suy nghĩ về sự cần thiết phải lan tỏa những việc tử tế trong xã hội ngày nay. 

Câu 2. (5,0 điểm) Cảm nhận của anh (chị) về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật Mị trong “Vợ chồng A 

Phủ”(Tô Hoài). Từ đó liên hệ nhân vật Liên trong tác phẩm “Hai đứa trẻ” (Thạch Lam) để nhận xét 

về tư tưởng nhân đạo của hai nhà văn. 

https://doctailieu.com/luyen-thi-c266
https://doctailieu.com/luyen-thi-thpt-quoc-gia-1-1-c652
https://doctailieu.com/de-thi-mon-van-thpt-quoc-gia.html

