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Đọc tài liệu đã sưu tầm được rất nhiều những bộ đề thi thử môn Văn 2020 của các tỉnh khác trên 

cả nước để các em tham khảo. Dưới đầy là đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Văn của trường 

Gò Công tỉnh Tiền Giang, chúng ta cùng thử sức nhé! 

Đề thi thử 

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và trả lời các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4 

   Tuổi trẻ, tự thân nó đã là một tài sản, tự thân nó đã hàm chứa ánh sáng và hạnh phúc, khi bị vùi 

xuống bùn, cơ hội để nó tỏa sáng và thăng hoa sẽ lớn hơn so với khi bạn già đi. Lúc đó phép thử 

trong tay còn mầu nhiệm, con tốt đó trong tay còn có thể phong Hậu, bạn có thời gian làm hậu 

thuẫn và chân trời vẫn còn nhiều thôi thúc. Còn khi bạn lớn tuổi hơn, những xây xước đằng trước 

sẽ làm cho bạn ngần ngại, nếu bạn bị rớt xuống bùn, thì rất có thể, bạn sẽ tặc lưỡi nằm đó một 

mình, hoặc sẽ cố gắng vùng vẫy sao cho người đó cũng lem luốc giống với bạn. 

Tuổi trẻ có một thứ vốn ngầm rất đáng quý mà không phải ai cũng biết: sự cô đơn. Trái tim là 

một giống loài dễ hư hỏng. Nếu nó được no đủ, nó sẽ đổ đốn ngay lập tức. Hạnh phúc làm cho 

người ta mềm yếu, người ta vui tươi với mọi thứ, người ta quên mất việc phải làm, người ta còn 

bắt đầu tặc lưỡi nhiều hơn với những thói quen xấu. Tình yêu là một giống dây leo khó chiều. Nó 

cần được thử thách và bị tấn công. Nếu bạn móm cơm hàng ngày, chăm sóc nó quá no đủ nó sẽ 

chết yểu. 

( Theo kênh 14.vn) 

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. (0,5đ) 

Câu 2. Vì sao tác giả lại cho rằng: “ Tuổi trẻ, tự thân nó là một tài sản”?(0,5đ) 

Câu 3. Anh/ chị hiểu như thế nào về ý kiến: “ ... khi bạn đã lớn tuổi hơn, những xây xước đằng 

trước sẽ làm cho bạn ngần ngại”? (1.0đ) 

Câu 4. Anh/chị có đồng tình với quan niệm: Trái tim là một giống loài dễ hư hỏng. Nếu nó được 

no đủ, nó sẽ đổ đốn ngay lập tức? (1.0đ) 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm ) 

Câu 1 (2.0 điểm) 

Từ đoạn trích trong phần đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày 

suy nghĩ về giá trị của tuổi trẻ. 

Câu 2 (5.0 điểm) 

https://doctailieu.com/de-thi-thu-thpt
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Cảm nhận của anh/ chị về hai đoạn văn sau: 

[…] Thường khi đến gà gáy sáng Mị ngồi dậy ra bếp sưởi một lúc thật lâu thì các chị em trong 

nhà mới bắt đầu dậy ra dóm lửa để bung ngô, nấu cháo lợn. Chỉ chợp mắt được từng lúc, Mị lại 

thức sưởi lửa suốt đêm. Mỗi đêm, khi nghe tiếng phù phù thổi bếp, A Phủ lại mở mắt. Ngọn lửa 

sưởi bùng lên, cùng lúc ấy thì Mị cũng nhìn sang, thấy mắt A Phủ trừng trừng, mới biết A Phủ 

còn sống. Mấy đêm nay như thế. Nhưng Mị vẫn thản nhiên ngồi thổi lửa, hơ tay. Nếu A Phủ là 

cái xác chết đứng đấy, cũng thế thôi. Mị vẫn trở dậy, vẫn sưởi, chỉ biết chỉ còn ở với ngọn lửa. 

Có đêm A Sử chợt về, thấy Mị ngồi đấy, A Sử đánh Mị ngã ngay xuống cửa bếp. Nhưng đêm sau 

Mị vẫn ra sưởi lửa như đêm trước. 

( Vợ chồng A Phủ- Tô Hoài, Ngữ văn 12, tập 2, tr13, NXB GD 2008) 

[…] Lão đàn ông lập tức trở nên hùng hổ, mặt đỏ gay, lão rút trong người ra một chiếc thắc 

lưng của lính ngụy ngày xưa, có vẻ những điều phải nói với nhau họ đã nói hết, chẳng nói chẳng 

rằng lão trút cơn giận như lửa cháy bằng cách dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp vào lưng người 

đàn bà, lão vừa đánh vừa thở hồng hộc, hai hàm răng nghiến ken két, cứ mỗi nhát quất xuống 

lão lại nguyền rủa bằng cái giọng rên rỉ đau đớn: “ Mày chết đi cho ông nhờ. Chúng mày chết 

hết đi cho ông nhờ!”. 

Người đàn bà với một vẻ cam chịu đầy nhẫn nhục, không hề kêu một tiếng, không chống trả, 

cũng không tìm cách trốn chạy. 

(Chiếc thuyền ngoài xa- Nguyễn Minh Châu, Ngữ văn 12, tập 2, tr71-72, NXB GD 2008) 

Đáp án 

I. ĐỌC - HIỂU 

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản: nghị luận. 

Câu 2: Tác giả lại cho rằng: Tuổi trẻ, tự bản thân nó là một tài sản. Vì:  

-Tuổi trẻ, tự thân nó đã là một tài sản, tự thân nó đã hàm chứa ánh sáng và hạnh phúc, khi bị vùi 

xuống bùn, cơ hội để nó tỏa sáng và thăng hoa sẽ lớn hơn so với khi bạn già đi.  

-Tuổi trẻ có thời gian làm hậu thuẫn và chân trời vẫn còn nhiều thôi thúc. 

Câu 3: Ý kiến: “ ... khi bạn đã lớn tuổi hơn, những xây xước đằng trước sẽ làm cho bạn ngần 

ngại” được hiểu như sau:  

- Khi lớn tuổi hơn, nghĩa là con đã không còn như tuổi trẻ với sức khỏe, nhiệt huyết.  
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- Hơn nữa, khi lớn tuổi hơn, họ không còn thời gian để thử thách, thay đổi hoặc ngại thay đổi. Vì 

vậy những khó khăn, thử thách và có thể là những thất bại phía trước, những người lớn tuổi hơn 

sẽ ngần ngại. 

Câu 4: Đồng tình với quan điểm trên vì: 

- Trái tim là biểu tượng tình cảm của con người, nó vốn rất nhạy cảm. Nó giống như một con 

người. Phải đặt nó trong môi trường thử thách và bị tấn công. Như thế nó sẽ trưởng thành và sẵn 

sàng đối mặt với biến cố của cuộc đời. 

- Hạnh phúc dễ làm cho con người ta yếu mềm. Nếu trái tim con người được chăm sóc, vuốt ve 

thì dễ sinh ra thỏa mãn và hư hỏng như một điều tất yếu bởi chưa trải qua bất kì đau thương nào. 

II. LÀM VĂN 

Câu 1: Dàn ý tham khảo 

a. Mở bài: Nêu vấn đề nghị luận: Suy nghĩ về tuổi trẻ 

b. Thân bài 

 Tuổi trẻ là tuổi thanh xuân, là giai đoạn con người sung mãn nhất cả về thể xác, trí tuệ lẫn 

tâm hồn. 

 Tuổi trẻ là độ tuổi mỗi người vạch ra cho mình những ước muốn, những khát khao và nỗ 

lực hết mình để đạt được nó. 

 Tuổi trẻ là độ tuổi để cống hiến, để trưởng thành và để tự mình đứng lên sau mỗi lần vấp 

ngã 

 Tuổi trẻ là quãng thời gian quý báu đối với mỗi người, chúng ta cần trân trọng và phát 

huy hết quãng thời gian này. Tuy nhiên, hiện nay có một số người đang lãng phí tuổi trẻ 

vào những thú vui vô bổ. 

c. Kết bài 

- Suy nghĩ của bản thân về tuổi trẻ: Quãng thời gian tươi đẹp, quý giá nhất đối với mỗi người, 

cần trân trọng nó. 

- Liên hệ bản thân: Trong những năm tháng tuổi trẻ, cần đề ra mục đích cho bản thân và nỗ lực 

hết mình để thực hiện nó, nỗ lực cống hiến cho quê hương,... 

Có thể bạn quan tâm: Nghị luận Tuổi trẻ là đặc ân vô giá của tạo hóa ban cho bạn 

Câu 2: Hướng dẫn làm bài 

a. Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm, đoạn trích 

https://doctailieu.com/nghi-luan-tuoi-tre-la-dac-an-vo-gia-cua-tao-hoa-ban-cho-ban
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b. Cảm nhận về đoạn trích trong "Vợ chồng A Phủ" 

- Nội dung: 

 Đoạn văn miêu tả nỗi buồn, sự cô đơn héo hắt, sự chai sạn vô cảm lạnh lùng của Mị trước 

nỗi đau khổ, tuyệt vọng của A Phủ cũng như hành động độc ác, thô bạo của A Sử.  

 Qua đoạn văn người đọc thấy được tội ác của bọn thống trị miền núi đã chà đạp lên nhân 

phẩm, quyền sống của con người, làm cho con người bị tê liệt về ý thức phản kháng và 

cạn khô nguồn nhựa sống. 

- Nghệ thuật: 

 Miêu tả nội tâm sâu sắc, tinh tế, ngôn ngữ trong sáng, gợi cảm, lắng đọng.  

 Hình ảnh ngọn lửa miêu tả đầy sức ám ảnh, làm nổi bật sự lạnh lẽo, tê dại trong tâm hồn 

Mị và chuẩn bị cho hành động, tình huống có ý nghĩa nhân đạo tiếp theo. 

c. Đoạn văn trong “Chiếc thuyền ngoài xa”: 

- Nội dung:  

 Đoạn văn miêu tả hành động vũ phu, thô bạo của lão đàn ông đối với vợ và thái độ cam 

chịu, nhẫn nhục của người đàn bà hàng chài.  

 Nỗi khổ của người dân sau chiến tranh trong cuộc sống sinh thường nhật. Vì nghèo đói 

mà con người trở nên độc ác, đày đọa lẫn nhau. 

- Nghệ thuật: 

 Nghệ thuật miêu tả nội tâm sâu sắc, ngôn ngữ giản dị nhưng trĩu nặng trăn trở, suy tư về 

cuộc đời, thân phận con người.  

 Sử dụng thủ pháp đối lập giữa hành động thô bạo của người đàn ông và thái độ cam chịu 

của người đàn bà, giữa hành động bên ngoài và suy nghĩ bên trong. 

d. Về sự tương đồng khác biệt giữa hai đoạn văn 

- Tương đồng: Cùng miêu tả nỗi đau khổ đến chai sạn, vô cảm của con người bằng ngoài bút 

miêu tả nội tâm sâu sắc, tinh tế và cả một trái tim đồng cảm, yêu thương. 

- Khác biệt: 

 Đoạn văn của Tô Hoài miêu tả nỗi đau khổ của người lao động dưới ách thống trị của bọn 

phong kiến chúa đất ở miền núi, qua đó tố cáo tội ác của bọn thống trị đồng thời ca ngợi 

khát vọng sống, khát vọng tự do mãnh liệt của người dân miền núi phía bắc 

 Đoạn văn của Nguyễn Minh Châu miêu tả nỗi khổ của người dân sau chiến tranh do hoàn 

cảnh nghèo khổ mang lại, đồng thời phát hiện những nghịch lý của cuộc sống. Từ đó nhà 

https://doctailieu.com/vo-chong-a-phu-to-hoai-c5668
https://doctailieu.com/chiec-thuyen-ngoai-xa-nguyen-minh-chau-c5675
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văn gửi gắm những suy tư mang tính triết lý sâu sắc về cuộc sống và nghệ thuật. 

   

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

Trên đây là đề thi thử môn Văn THPTQG 2020 của trường Gò Công - Tiền Giang, các em có 

thể lưu về làm tài liệu ôn tập, hoặc có thể tham khảo thêm đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn 

Văn của các trường khác tại đây!  

 

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

