
 

 

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 

Môn Văn 

trường THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa lần 1 
 

 

https://doctailieu.com/de-thi-thu-mon-van-thpt-truong-bim-son-thanh-hoa-lan-1
https://doctailieu.com/de-thi-thu-mon-van-thpt-truong-bim-son-thanh-hoa-lan-1
https://doctailieu.com/de-thi-thu-mon-van-thpt-truong-bim-son-thanh-hoa-lan-1
https://doctailieu.com/de-thi-thu-mon-van-thpt-truong-bim-son-thanh-hoa-lan-1


 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT BỈM SƠN  

ĐỀ THI CHÍNH THỨC  

KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA LẦN I - NĂM 2018-2019  

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 
  

Đọc đoạn trích:  

Có những thứ bạn tìm trên Google không thấy Đối với nhiều người, cuộc cách mạng kĩ thuật 

số đã trao cho máy vi tính - máy tính bàn, máy tính xách tay và các thiết bị cầm tay - quyền 

kiểm soát. Con chíp silicon trở thành bá chủ, không phải vì các phương tiện truyền thông 

không buông tha ta mà vì chúng ta không thể dời xa nó. Tôi chẳng khác gì các bạn. Tôi cũng 

làm việc online. Tôi dùng trình duyệt để đặt chuyến bay, đặt phòng khách sạn, thanh toán 

hóa đơn, lên lịch cuộc hẹn, theo dõi chứng khoán và xem tin tức. Nhưng tôi không ngại 

chuyện phải ngắt liên kết. Điện thoại di động của tôi thường xuyên tắt. Ngoại trừ những 

chuyến công tác, bình thường tôi bỏ máy tính xách tay ở nhà. Thỉnh thoảng mấy ngày tôi mới 

kiểm tra e-mail một lần, đặc biệt vào cuối tuần. Đồng nghiệp nghĩ tôi là người cổ lỗ sĩ, nhưng 

tôi thấy vậy thật tuyệt.  

Có hôm khi đang rảo bộ trong khuôn viên trường đại học Virginia, tôi vô cùng thích thú với 

tiết trời khô lạnh và những chiếc lá đang chuyển vàng, cam rồi sang đỏ. Nhưng tôi tự hỏi liệu 

các bạn sinh viên của trường có nhận thấy điều đó hay không. Mắt dán chặt vào màn hình, 

tay dính trên bàn phím, họ mê mẩn khám phá những chân trời vô hình, hoàn toàn quên lãng 

mọi thứ đang diễn ra xung quanh.  

Tôi biết một số người có công việc hoặc hoàn cảnh đặc biệt buộc phải kết nối mạng 24/7. 

Nhưng với hàng triệu người khác thì không cần như vậy. Chúng ta có vẻ ngày càng lo lắng 

mỗi khi không kết nối được internet. Chúng ta sợ nếu không kiểm tra e-mail, không lướt web, 

không viết gì đó lên trang cá nhân thì bạn sẽ biến mất.  

Những người bị ám ảnh bởi các thiết bị điện tử quên rằng họ có toàn quyền lựa chọn. Họ có 

thể dứt khỏi sự cám dỗ đó và tập trung vào sự vật/sự việc khác. Vậy bạn hãy làm một cuộc 

cách mạng quyết liệt đi. Tắt ti-vi. Tắt điện thoại. Và bước ra ngoài trời.  

Các nghiên cứu tâm lí suốt hai mươi năm qua cho thấy nếu bạn đến những vùng thôn dã yên 

bình và gần gũi với thiên nhiên, bạn sẽ tập trung tốt hơn, nhớ lâu hơn và nhìn chung nâng 

cao khả năng nhận thức hơn. Tại sao ư? Tôi không biết. Có lẽ như vậy là bình thường... hoặc 

thư giãn, cũng có thể trong gen con người đã quy định thế. Rõ ràng khi được kết nối lại với 

mọi người và vạn vật quanh ta, cảm giác thật là tuyệt! Mách nhỏ nhé, bạn không thể tìm thấy 

điều này trên Google đâu.  

(Trên cả giàu có - Julia Guth - Giám đốc điều hành The Oxford Club) 

Thực hiện các yêu cầu sau:  

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

Câu 2: Trong đoạn trích, tác giả đã chỉ ra những lợi ích nào khi “bạn đến những vùng thôn dã 

yên bình và gần gũi với thiên nhiên”?  



 

 

Câu 3: Anh (chị) có đồng tình với giải pháp của tác giả những người bị ám ảnh bởi thiết bị 

điện tử được nêu trong đoạn trích: “Bạn hãy làm một cuộc cách mạng quyết liệt đi. Tắt ti-vi. 

Tắt điện thoại. Và bước ra ngoài trời”.  

Câu 4: Theo anh ( chị) để trở thành người sử dụng kết nối mạng thông minh chúng ta cần 

phải làm gì? 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)  

Câu 1 (2.0 điểm)  

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

trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của việc con người phải biết kết nối với vạn vật và thế giới 

xung quanh.  

Câu 2: (5.0 điểm)  

Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc,  

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 tiếc đời xanh,  

Áo bào thay chiếu anh về đất,  

Sông Mã gầm lên khúc độc hành.  

(Trích Tây Tiến – Quang Dũng, Ngữ văn 12 tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017, tr. 69-

70)  

Cảm nhận của anh/ chị về hình tượng người lính Tây Tiến trong đoạn thơ trên. Từ đó, anh/chị 

hãy liên hệ với hình tượng người chiến sĩ cách mạng trong bài thơ Từ ấy của Tố Hữu để nhận 

xét về vẻ đẹp của con người Việt Nam trong hoàn cảnh đất nước mất chủ quyền.  



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


