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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 

Quan Hóa - Thanh Hóa. 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 đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

…Bản lĩnh là khi bạn dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt. Muốn có bản lĩnh bạn cũng phải 

kiên trì luyện tập. Chúng ta thường yêu thích những người có bản lĩnh sống. Bản lĩnh đúng nghĩa 

chỉ có được khi bạn biết đặt ra mục tiêu và phương pháp để đạt được mục tiêu đó. Nếu không có 

phương pháp thì cũng giống như bạn đang nhắm mắt chạy trên con đường có nhiều ổ gà. 

Cách thức ở đây cũng rất đơn giản. Đầu tiên, bạn phải xác định được hoàn cảnh và môi trường 

để bản lĩnh được thể hiện đúng lúc, đúng nơi, không tùy tiện. Thứ hai bạn phải chuẩn bị cho 

mình những tài sản bổ trợ như sự tự tin, ý chí, nghị lực, quyết tâm… Điều thứ ba vô cùng quan 

trọng chính là khả năng của bạn. Đó là những kỹ năng đã được trau dồi cùng với vốn tri thức, trải 

nghiệm. Một người mạnh hay yếu quan trọng là tùy thuộc vào yếu tố này. 

Bản lĩnh tốt là vừa phục vụ được mục đích cá nhân vừa có được sự hài lòng từ những người xung 

quanh. Khi xây dựng được bản lĩnh, bạn không chỉ thể hiện được bản thân mình mà còn được 

nhiều người thừa nhận và yêu mến hơn. 

(Trích Tuổi trẻ.vn – Xây dựng bản lĩnh cá nhân) 

Câu 1. Chỉ ra tác dụng của bản lĩnh sống được nêu trong đoạn trích. (0.5 điểm) 

Câu 2. Theo tác giả, những cách thức nào giúp bạn xây dựng được bản lĩnh sống? (0.5 điểm) 

Câu 3. Theo anh/chị, vì sao tác giả lại cho rằng: “Bản lĩnh tốt là vừa phục vụ được mục đích của 

cá nhân vừa có được sự hài lòng từ những người xung quanh”? (1.0 điểm) 

Câu 4. Anh/chị có đồng ý với quan điểm “Một người mạnh hay yếu quan trọng là tùy thuộc vào 

bản lĩnh” không? Vì sao?(1.0 điểm) 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm) 

Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về vấn đề: Bản lĩnh sống 

Câu 2. (5.0 điểm) 
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Trong tác phẩm Rừng xà nu, nhà văn Nguyễn Trung Thành đã miêu tả về cây xà nu: 

- Mở đầu tác phẩm: Làng ở trong tầm đại bác của đồn giặc. Chúng nó bắn đã thành lệ, mỗi ngày 

hai lần, hoặc buổi sáng sớm và xế chiều, hoặc đứng bóng và sẩm tối, hoặc nửa đêm và trở gà 

gáy. Hầu hết đạn đại bác đều rơi vào ngọn đồi xà nu cạnh con nước lớn. Cả rừng xà nu hàng vạn 

cây không có cây nào không bị thương. Có những cây bị chặt đứt ngang nửa thân mình, đổ ào ào 

như một trận bão. Ở chỗ vết thương, nhựa ứa ra, tràn trề, thơm ngào ngạt, long lanh nắng hè gay 

gắt, rồi dần dần bầm lại, đen và đặc quyện thành từng cục máu lớn. 

- Cuối tác phẩm: Tnú lại ra đi. Cụ Mết và Dít đưa anh ra đến rừng xà nu gần con nước lớn. Trận 

đại bác đêm qua đã đánh ngã bốn năm cây xà nu to. Nhựa ứa ra ở những vết thương đang đọng 

lại, lóng lánh nắng hè. Quanh đó vô số cây con đang mọc lên. Có những cây mới nhú khỏi mặt 

đất, nhọn hoắt như những mũi lê. 

Ba người đứng đấy nhìn ra xa. Đến hút tầm mắt cũng không thấy gì khác ngoài những rừng xà 

nu nối tiếp chạy đến chân trời. 

Cảm nhận của anh chị về hình tượng cây xà nu qua hai lần miêu tả trên. Từ đó làm nổi bật ý 

nghĩa biểu tượng của cây xà nu. 

(Nguyễn Trung Thành – Rừng xà nu, Ngữ văn 12, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, trang 38 và 

48) 

Đáp án 

I. ĐỌC - HIỂU 

Câu 1: Tác dụng của bản lĩnh sống: vừa phục vụ được mục đích cá nhân vừa có được sự hài lòng 

từ những người xung quanh 

Câu 2: Theo tác giả, cách thức xây dựng bản lĩnh sống là: Đầu tiên, bạn phải xác định được hoàn 

cảnh và môi trường để bản lĩnh được thể hiện đúng lúc, đúng nơi, không tùy tiện. Thứ hai bạn 

phải chuẩn bị cho mình những tài sản bổ trợ như sự tự tin, ý chí, nghị lực, quyết tâm… Điều thứ 

ba vô cùng quan trọng chính là khả năng của bạn. 

Câu 3: Vì:  

- Có bản lĩnh mới thực hiện được mục đích, ước mơ, hoài bão... Đó là chìa khóa để thành công 

trong cuộc sống.  

- Có bản lĩnh sẽ góp phần bảo vệ và giúp đỡ những người xung quanh, mang lại niềm tự hào, 

hạnh phúc cho người thân, gia đình và xã hội 
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Câu 4: Thí sinh đưa ra quan điểm riêng của mình: đồng tình hay không đồng tình và đưa ra lý lẽ 

thuyết phục 

Ví dụ:  

- Đồng ý. Vì, bản lĩnh là một trong những tiêu chí để đánh giá một người mạnh hay yếu, thành 

công hay thất bại, dám đương đầu với mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống hay không...  

- Không đồng ý. Vì, bên cạnh bản lĩnh, muốn đánh giá một người mạnh hay yếu, thành công hay 

thất bại còn phải phụ thuộc vào năng lực, sở trường, sở thích, cơ hội, sự may mắn.... 

II. LÀM VĂN 

Câu 1: Đoạn văn trình bày về bản lĩnh sống 

Văn mẫu tham khảo: Nghị luận xã hội về bản lĩnh sống 

Câu 2: Hướng dẫn làm bài 

a. Giới thiệu tác giả, tác phẩm Rừng xà nu và vấn đề cần nghị luận 

b. Cảm nhận về hình tượng cây xà nu ở hai đoạn văn: 

- Mở đầu tác phẩm: 

 Hình tượng cây xà nu ngày ngày phải hứng chịu những đợt bắn phá của kẻ thù, bị tàn phá 

một cách dã man, không thương tiếc.  

 Thủ pháp liệt kê, so sánh, nhân hóa, ngôn ngữ giàu tính tạo hình 

- Kết thúc tác phẩm: 

 Khẳng định sức sống bất diệt của cây xà nu. Dù bị đại bác kẻ thù bắn phá thường xuyên 

nhưng cây xà nu vẫn sinh sôi nảy nở, vẫn kiên cường, bất khuất trước kẻ thù.  

 Thủ pháp so sánh, nhân hóa, ẩn dụ. 

- Ý nghĩa biểu tượng cây xà nu:  

+/ Hình tượng cây xà nu trở thành một hình ảnh ẩn dụ cho con người Tây Nguyên trong chiến 

tranh cách mạng: 

 Cây xà nu chịu thương tích bởi đại bác kẻ thù, cũng như người dân làng Xô Man bị giặc 

giết hại, tra tấn một cách dã man (bà Nhan, anh Xút, mẹ con Mai, Tnú ...) 

 Cây xà nu có sức sống mãnh liệt, bất diệt, cũng giống như người dân Xô Man kiên 

cường, bất khuất. Thế hệ này ngã xuống, thế hệ khác đứng lên nối tiếp nhau chống giặc 

https://doctailieu.com/nghi-luan-xa-hoi-ve-ban-linh-song
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c. Kết: 

 Hai đoạn trích cùng làm nổi bật vẻ đẹp biểu tượng của cây xà nu – loài cây biểu tượng 

cho mảnh đất, con người Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mĩ – Diệm.  

 Thể hiện sự gắn bó mật thiết của nhà văn Nguyễn Trung Thành với mảnh đất Tây 

Nguyên qua việc xây dựng thành công bức tranh thiên nhiên hùng vĩ giàu tính tạo hình, 

đậm màu sắc Tây Nguyên. 

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

Trên đây là đề thi thử môn Văn 2020 THPT Quốc gia của trường Quan Hóa - Thanh Hóa, 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
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