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Dưới đây Đọc tài liệu sẽ chia sẻ đến các em đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Văn của trường 

Hồng Quang - Hải Dương. Qua tài liệu này, hy vọng các em đã có thể nắm vững kiến thức, 

chuẩn bị tốt cho kì thi 

Đề thi thử 

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ Câu 1 đến Câu 4: 

    Tuổi thiếu niên là tuổi của ước mơ và hoài bão. Nó gắn liền với khát vọng chinh phục thử 

thách và giải được mật mã cuộc đời. Khát vọng luôn xanh và cuộc sống luôn đẹp, nhưng trong 

một thời khắc nào đó, có thể nhiều bạn trẻ đã thấy cuộc đời như một mớ bòng bong của những 

điều bỡ ngỡ với bao trăn trở không dễ tỏ bày. Đi qua tuổi thơ, cuộc đời mở ra trước mắt bạn một 

hành trình dài, nhiều hoa hồng nhưng cũng không ít chông gai. Cuộc sống, với tất cả sự khắc 

nghiệt vốn có của nó, sẽ khiến cho bước chân bạn nhiều lần rướm máu. Và những giọt máu đó, 

hoặc sẽ thấm xuống con đường bạn đang đi và lưu lại đó dấu son của một vị anh hùng, hoặc sẽ 

trở thành dấu chấm hết cho những khát vọng đoản mệnh của một kẻ nhụt tâm, chùn bước. Nhưng 

dù thế nào chăng nữa, bạn hãy nhớ rằng: để trưởng thành, những thử thách và thất bại bao giờ 

cũng là điều cần thiết. 

(Theo Hạt giống tâm hồn dành cho tuổi teen, tập 2 - Nhiều tác giả, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh, 2012, tr.02) 

Câu 1. Hãy chỉ ra đi qua tuổi thơ cuộc đời của con người sẽ thế nào?.(0,5 điểm) 

Câu 2. Nêu tác dụng biện pháp tu từ ẩn dụ trong câu: Đi qua tuổi thơ, cuộc đời mở ra trước mắt 

bạn một hành trình dài, nhiều hoa hồng nhưng cũng không ít chông gai. (0,5 điểm) 

Câu 3. Tại sao có thể nói: Cuộc sống, với tất cả sự khắc nghiệt vốn có của nó, sẽ khiến cho bước 

chân bạn nhiều lần rướm máu.(1,0 điểm) 

Câu 4. Thông điệp mà Anh/ chị tâm đắc nhất qua văn bản là gì? Tại sao chọn thông điệp đó?(1,0 

điểm) 

II LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm) 

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

nghĩ của mình về câu nói “để trưởng thành, những thử thách và thất bại bao giờ cũng là điều cần 

thiết” 

Câu 2. (5.0 điểm) 
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Trong bốn dòng thơ đầu của bài thơ Việt Bắc, người ở lại có hỏi người về xuôi; 

- Mình về mình có nhớ ta 

Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng. 

Mình về mình có nhớ không 

Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn? 

Có khi đáp lại, người về xuôi vừa hỏi, vừa gửi gắm nỗi nhớ: 

Ta về, mình có nhớ ta 

Ta về ta nhớ những hoa cùng người 

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi 

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng 

Ngày xuân mơ nở trắng rừng 

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang 

Ve kêu rừng phách đổ vàng 

Nhớ cô em gái hái măng một mình. 

Rừng thu trăng rọi hòa bình 

Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung 

(Tố Hữu, Ngữ Văn 12, Tập một, NXB Giáo Dục – 2008) 

Cảm nhận của anh/ chị về tâm trạng kẻ ở - người đi trong các đoạn thơ trên. Từ đó, rút ra nhận 

xét về tính dân tộc trong đoạn thơ. 

Đáp án 

PHẦN I: ĐỌC - HIỂU 

Câu 1: Đi qua tuổi thơ, cuộc đời mở ra trước mắt bạn một hành trình dài, nhiều hoa hồng nhưng 

cũng không ít chông gai 
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Câu 2: 

- Biện pháp tu từ: ẩn dụ : hoa hồng , chông gai  

- Tác dụng: giúp người đọc hiểu được rõ ràng về giá trị của cuộc đời. Đó là để có hạnh phúc, 

chúng ta phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách 

Câu 3: Mỗi học sinh đều có thể nêu ra những quan điểm khác nhau của mình 

Ví dụ: Cuộc sống, với tất cả sự khắc nghiệt vốn có của nó, sẽ khiến cho bước chân bạn nhiều lần 

rướm máu. Vì cuộc sống luôn chứa đựng những khó khăn, thử thách. Vượt qua được gian khổ 

đó, chúng ta phải chấp nhận đau đớn, thậm chí phải trả giá bằng nhiều thứ. Khó khăn, thử thách 

là môi trường để con người rèn luyện ý chí, nghị lực. 

Câu 4: Học sinh có thể trình bày và lí giải thông điệp tâm đắc nhất theo ý riêng, không vi phạm 

chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 

PHẦN II: LÀM VĂN 

Câu 1: Có thể dựa vào những ý sau để viết một bài hoàn chỉnh 

- Thử thách là những yếu tố gây khó khăn, cản trở đến việc thực hiện một công việc nào đó mà 

buộc con người ta phải vượt qua. Thất bại là trạng thái không đáp ứng được mong muốn hoặc dự 

định. Trong cuộc sống, thử thách và thất bại luôn luôn tồn tại như một quy luật tất yếu trong sự 

vận động và phát triển của mỗi cá nhân cũng như của toàn xã hội.  

- Con người luôn luôn phải đối diện với những thử thách và thất bại trong cuộc sống.  

- Con người cần phải có những thử thách và thất bại để phát triển. Thử thách là một đòi hỏi tất 

yếu, là động lực để con người phấn đấu và vươn lên trong cuộc sống.  

- Con người cần phải biết đương đầu và vượt qua thử thách và thất bại thì mới có thể tồn tại, phát 

triển và hướng tới thành công. Ngược lại, nếu không biết đương đầu và vượt qua thì con người sẽ 

không thể tồn tại để phát triển được.  

- Để vượt qua thử thách và thất bại, con người cần có sức mạnh. Đặc biệt, con người cần phải có 

niềm tin, ý chí, nghị lực để vượt qua thử thách 

Câu 2: Hướng dẫn làm bài 

- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm, vấn đề cần nghị luận 

- Cảm nhận về tâm trạng kẻ ở - người đi 
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+/ Tâm trạng người ở lại 

 Gợi lại tình cảm sâu đậm, gắn bó  

 Cách xưng hô mình- ta, kết cấu đối đáp, ẩn dụ. 

+/ Tâm trạng của người về xuôi 

 Tấm lòng của người về xuôi với VB, luôn thủy chung, son sắt. Nhấn mạnh ấn tượng về 

vẻ đẹp của “hoa và người” toát lên vẻ đẹp giữa thiên nhiên và con người qua bốn mùa 

xuân, hạ, thu, đông.  

 Cách xưng hô mình- ta, kết cấu đối đáp, ẩn dụ 

+/ Những đặc sắc nghệ thuật: thể thơ lục bát với âm hưởng nhẹ nhàng, sâu lắng; lối xưng hô 

mình – ta; kết cấu đối đáp của ca dao dân ca; hình ảnh bình dị mà gợi cảm; giọng thơ tha thiết, 

đậm chất trữ tìn 

- Nhận xét về tính dân tộc trong 2 đoạn thơ 

Hai đoạn thơ cũng cho thấy tình cảm sâu đậm của người ở lại và người ra đi và cách cảm nhận 

của nhà thơ về những vấn đề vận mệnh đất nước một cách nhẹ nhàng, sâu lắng. Nhà thơ khai 

thác triệt để văn học dân gian để thể hiện lối sống tình nghĩa, thủy chung; tình yêu thiên nhiên, 

lòng yêu nước. 

--------------- 

Đọc tài liệu vừa gửi đến các em đề thi thử Văn THPT Quốc Gia 2020 của trường Hồng Quang 

- Hải Dương. Các em có thể tham khảo thêm đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Văn của các 

tỉnh khác trên cả nước đã được chúng tôi cập nhật liên tục. 

 

https://doctailieu.com/de-thi-thu-thpt/mon-van-c12196

