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ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 4 

NĂM HỌC 2017- 2018 

MÔN THI: NGỮ VĂN 

Thời gjan: 120 phút (không kể thời gian giao đề) 

 

I. Phần đọc hiểu (3,0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

Thật ra, cuộc đời ai cũng có những lúc không biết nên làm thế nào mới phải. Khi ấy, ba tôi 

dạy rằng, ta chỉ cần nhớ nguyên tắc sống cơ bản cực kì ngắn gọn: trước hết hãy tôn trọng 

người khác rồi sau đó nghe theo chính mình. Hãy tôn trọng. Bởi cuộc đời là muôn mặt và mỗi 

người có một cách sống riêng biệt. Chẳng có cách sống này là cơ sở để đánh giá cách sống 

kia. John Mason có viết một cuốn sách tựa đề "Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như 

một bản sao". Tôi không biết nó đã được dịch ra tiếng Việt chưa, nhưng đó là một cuốn sách 

rất thú vị. Nó khiến tôi nhận ra rằng mỗi con người đều là một nguyên bản, duy nhất, độc đáo 

và đáng tôn trọng. 

(...) Chúng ta không sinh ra với ngoại hình, tính cách, tài năng hay sự giàu có mà mình muốn 

chọn lựa. Nhưng chúng ta đều có một cơ hội duy nhất để được là chính mình. Chúng ta có 

một cơ hội duy nhất để sống như mình muốn, làm điều mình tin, sáng tạo điều mình mơ ước, 

theo đuổi điều mình khát khao, yêu thương người mình yêu. Bạn biết mà cơ hội đó chính là 

cuộc đời này - một chớp mắt so với những vì sao. Bởi thế, đừng để mình cứ mãi xoay theo 

những tiếng ồn ào khác, hãy lắng nghe lời thì thầm của trái tim. 

(Lắng nghe lời thì thầm con tim - Phạm Lữ Ân) 

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên (0,5 điểm) 

Câu 2: Theo tác giả "sống như mình muốn" là như thế nào?(0,5 điểm) 

Câu 3: Tại sao tác giả nói: “chúng ta đều có một cơ hội duy nhất để được là chính mình” (1,0 

điểm) 

Câu 4: Điều anh/chị tâm đắc nhất trong văn bản trên là gì? (1,0 điểm) 

II. Phần làm văn (7,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm): Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về 

câu nói trong phần đọc hiểu: “Bạn sinh ra là một nguyên bản đừng chết như một bản sao." 

Câu 2 (5,0 điểm) Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau: 

"Những đường Việt Bắc của ta 

Đêm đêm rầm rập như là đất rung 
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Quân đi điệp điệp trùng trùng 

Ánh sao đầu súng: bạn cùng mũ nan 

Dân công đỏ thuốc từng đoàn 

Bước chân nát đá muôn tàn lửa bay 

Nghìn đêm thăm thẳm sương dày 

Đèn pha bật sáng như ngày mai lên. 

Tin vui chiến thắng trăm miền 

Hoà Bình, Tây Bắc, Điện Biên vui về 

Vui từ Đồng Tháp, An Khê 

Vui lên Việt Bắc, đèo De, núi Hồng.” 

(Trích Việt Bắc, Tố Hữu, Ngữ văn 12, tập 1, NXB Giáo dục, 2008, tr.112-113) 

Từ đó liên hệ với đoạn thơ sau để nhận xét sự trưởng thành của hồn thơ Tố Hữu. 

“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ 

Mặt trời chân lí chói qua tim 

Hồn tôi là một vườn hoa lá 

Rất đậm hương và rộn tiếng chim...” 

(Trích Từ ấy, Tố Hữu, Ngữ văn 11, tập 2, NXB Giáo dục, 2011, tr. 44) 
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