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Dưới đây là đề thi thử môn Văn 2020 THPTQG số 15 để các em tham khảo. Ôn luyện bằng cách 

giải các đề thi thử giúp các em thống kê lại được những kiến thức trọng tâm, qua đó chuẩn bị 

được tốt nhất cho kì thi. Cùng tham khảo đề thi thử THPT Quốc gia 2020 dành cho môn Ngữ 

văn đề số 15 cùng đáp án tham khảo dưới đây. 

Đề thi thử 

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện các yêu cầu: 

Cuộc sống của chúng ta ngày nay lệ thuộc quá nhiều vào thói quen, nhiều lúc, ta tưởng như 

mình bị chính những thói quen điều khiển. Những thói quen ấy và ảnh hưởng của chúng là tích 

cực hay tiêu cực hoàn toàn phụ thuộc vào chọn lựa của bạn. Bạn có thể chọn cách để tâm trí 

mình luôn ở thế chủ động, không bị những suy nghĩ u mê khống chế. Bạn cũng có thể thay thế 

những thôi thúc tiêu cực bằng ý nghĩ tích cực. Nhờ những thói quen tích cực tác động, đầu óc 

bạn sẽ thêm tỉnh táo, trí tưởng tượng thêm phong phú, lòng nhiệt tình, sự đam mê sẽ thêm cháy 

bỏng và ý chí sẽ được tiếp thêm sức mạnh. 

Thái độ tích cực tạo ra một lực hút lớn đối với những điều tốt đẹp. Tương tự, người sở hữu tinh 

thần tích cực sẽ có sức cuốn hút người khác bằng chính sự lạc quan, tin yêu vào cuộc sống của 

mình. 

Trên đường đời, ai mà chẳng đôi lần thất bại, nhưng nếu ta luôn vững tin bằng tinh thần lạc 

quan và tích cực thì ta sẽ không bị nhấn chìm vào cảm giác khổ đau, tuyệt vọng. Chúng ta sẽ 

không cảm thấy quá căng thẳng, nặng nề khi phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn có thể xảy 

đến bất kỳ lúc nào, để từ đó biết rút ra bài học kinh nghiệm. 

Thái độ tích cực luôn tạo nên những phản ứng tinh thần chính xác đối với mỗi tác động bên 

ngoài. Khi đó, bạn sẽ biết cách suy nghĩ, hành động và có cách cư xử đúng đắn trong mọi hoàn 

cảnh. Tâm hồn bạn và cuộc sống này là những điều bạn được tùy nghi sử dụng để đem lại ích lợi 

tuyệt đối cho chính mình. Do đó, sử dụng nó thế nào để đem lại hiệu quả chỉ phụ thuộc vào bạn 

mà thôi. 

Thái độ tích cực giúp bạn suy nghĩ và hành động sáng suốt hơn, luôn biết hướng về một tương 

lai xán lạn, mà nơi đó ước mơ và khát vọng của bạn có thể trở thành hiện thực. Bất kỳ khó khăn 

nào của cuộc sống, tiềm ẩn trong nó cũng là cơ hội cho những ai đủ sáng suốt nhận ra. Đúng 

như triết lý mà Thủ tướng Anh Benjamin Disraeli đã từng phát biểu: “Con người không phải là 

sản phẩm của hoàn cảnh mà là chủ thể tạo ra hoàn cảnh”. 

Một trong những cách giúp bản thân suy nghĩ và hành động tích cực là chọn lấy một động lực 

thúc đẩy từ nội tâm. Đó có thể là một câu “khẩu hiệu” thật ngắn gọn và ý nghĩa để nhắc nhở 

bạn bền bỉ thực hành sống tích cực cũng như kiên tâm theo đuổi mục đích đã đặt ra. Khi bạn 

nhắc đi nhắc lại trong đầu mình một suy nghĩ tích cực, đặc biệt là vào thời điểm phải đối diện 

với khó khăn, bạn sẽ thêm mạnh mẽ và kiên quyết để vượt qua tất cả nhằm đạt được điều tốt nhất 

có thể. 

https://doctailieu.com/de-thi-thu-thpt
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(Michael J. Ritt- Chìa khóa tư duy tích cực, Nhà xuất bản trẻ) 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. 

Câu 2. Theo tác giả làm thế nào để bản thân có thể suy nghĩ và hành động tích cực? 

Câu 3. Anh chị hiểu như thế nào về ý kiến cho rằng “Con người không phải là sản phẩm của 

hoàn cảnh mà là chủ thể tạo ra hoàn cảnh”?  

Câu 4. Anh/ chị có đồng tình với ý kiến cho rằng “Trên đường đời, ai mà chẳng đôi lần thất bại, 

nhưng nếu ta luôn vững tin bằng tinh thần lạc quan và tích cực thì ta sẽ không bị nhấn chìm vào 

cảm giác khổ đau, tuyệt vọng”? vì sao? 

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) về 

việc suy nghĩ tích cực để có thể đạt được điều tốt đẹp trong cuộc sống. 

Câu 2. (5,0 điểm) 

Trong đoạn kết “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài, lúc đầu nhìn thấy A Phủ bị trói đứng vào cột, 

Mị vẫn thản nhiên thổi lửa hơ tay. “Nếu A phủ là cái xác chết đứng đấy cũng thế thôi”.  Nhưng 

sau đó thì Mị lại cắt dây cởi trói cho A Phủ và cùng A Phủ chạy trốn khỏi Hồng Ngài. 

Anh (chị) hãy phân tích về sự thay đổi trên trong tâm lí và hành động của Mị. Từ đó nêu những 

điểm mới mẻ về giá trị nhân đạo của tác phẩm. 

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn 

I. Đọc - hiểu 

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là: Nghị luận 

Câu 2: Theo tác giả, để bản thân có thể suy nghĩ và hành động tích cực là chọn lấy một động lực 

thúc đẩy từ nội tâm (có thể là một câu “khẩu hiệu” thật ngắn gọn và ý nghĩa) 

Câu 3: Câu “Con người không phải là sản phẩm của hoàn cảnh mà là chủ thể tạo ra hoàn cảnh” 

được hiểu là: Con người có thể làm chủ bản thân, thay đổi hoàn cảnh, tạo cơ hội cho chính bản 

thân mình, không lệ thuộc vào hoàn cảnh  

Câu 4: Các em đưa ra quan điểm cá nhân, sau đó dùng lập luận để bảo vệ cho quan điểm của 

mình 
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II. Làm văn 

Câu 1: Dàn ý hướng dẫn 

I. Mở bài: 

- Dẫn dắt vấn đề nghị luận: Vai trò, ý nghĩa của suy nghĩ tích cực trong đời sống con người. 

II. Thân bài: 

1. Giải thích 

 Suy nghĩ tích cực là tư duy theo chiều hướng lạc quan, tin tưởng, nhìn mọi sự, mọi vật, 

mọi vấn đề luôn luôn thấy cái hay, cái đẹp, cái tốt của vấn đề, thấy được phương hướng, 

kết quả giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Nếu thấy cái xấu ta có khả năng biến cái 

xấu thành cái tốt, luôn luôn hướng đến hành động để làm mọi sự tốt hơn.  

2. Bàn luận 

- Suy nghĩ tích cực có tác dụng và ý nghĩa quan trọng đối với đời sống tinh thần, định hướng 

hành động đúng đắn cho mỗi người. 

 Những suy nghĩ tích cực cũng sẽ giúp bạn dễ dàng vượt qua căng thẳng, stress trong cuộc 

sống hơn 

 Thiếu suy nghĩ tích cực, con người dễ rơi vào trạng thái bi quan, bế tắc. Người nhìn nhận 

mọi việc với con mắt tiêu cực sẽ gặp trở ngại lớn trong sự nghiệp, vì không dám đương 

đầu với thách thức cũng như không có niềm tin vào khả năng của bản thân. 

- Suy nghĩ tích cực giúp bạn tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở phía trước, từ đó có thêm động 

lực để cống hiến hết sức mình với công việc hiện tại và gặt hái thành công 

- Để có suy nghĩ tích cực, mỗi người cần rèn luyện thói quen tư duy, nâng cao kiến thức, tích cực 

trải nghiệm, luôn giữ tinh thần lạc quan... 

- Đa số những người thành công đều có lối sống và tư duy tích cực (lấy dẫn chứng minh họa) 

3. Bài học nhận thức và hành động 

 Hãy học cách suy nghĩ tích cực để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp cho bản thân 

 Tránh xa tất cả các ảnh hưởng tiêu cực từ mọi phía, thậm chí từ người thân trong gia đình 

hay một người bạn thân. 

 Thay đổi suy nghĩ tiêu cực bằng suy nghĩ tích cực dù tình huống có đang bi quan tới mức 

nào 

 Tập thói quen mỉm cười để làm cho tinh thần thoái mái hơn và hạnh phúc hơn mỗi ngày. 



Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Văn số 15 
 

 Hiểu rằng bản thân cần gì và dành thời gian cho bản thân 

 Hãy nghĩ rằng mình là một người tích cực và bạn rất yêu cuộc sống này 

III. Kết bài: 

- Mọi người cần xây dựng cho bản thân quan điểm, suy nghĩ tích cực để thành công trong cuộc 

sống 

Câu 2: Hướng dẫn làm bài 

- Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm "Vợ chồng A Phủ” 

- Diễn biến tâm lí của Mị 

-  Mới đầu nhìn A Phủ bị trói, Mị dửng dưng, vô cảm, lạnh lùng: 

 Đêm tình mùa xuân hồi sinh tâm hồn Mị, sau đó Mị lại trở về với cuộc sống lặng câm, vô 

cảm. 

 Mị vô cảm với chính mình: bị A Sử đạp ngay ở cửa bếp nhưng những đêm sau Mị vẫn 

dậy để thổi lửa hơ tay -> Mị không cảm nhận được nỗi đau thể xác và tủi nhục về tinh 

thần. 

 Vô cảm với người đồng cảnh ngộ - A Phủ: Mị vẫn thản nhiên thổi lửa hơ tay. Nếu A Phủ 

là cái xác chết đứng đấy cũng thế thôi. Mị vô cảm, dửng dưng, lạnh lùng đến tàn nhẫn. 

Mị không biết, không hay, không quan tâm, chỉ biết chỉ cò ở với ngọn lửa. 

- Từ vô cảm đến đồng cảm: 

 Dòng nước mắt “bò xuống hai hõm má đã xám đen lại” của A Phủ đã đánh thức lòng 

nhân ái trong Mị, làm tan chảy trái tim băng giá, vô cảm của Mị. 

 Mị thương mình, thương người 

 Nhận thức được tội ác của giai cấp thống trị: lên án, nguyền rủa, kết tội. 

 Nhận ra sự bất công phi lí “ người kia việc gì phải chết” 

 Lòng thương người, nỗi căm hờn, sự đồng cảm giai cấp vượt lên nỗi sợ hãi, vượt lên 

cường quyền và thần quyền -> Mị cắt dây cởi trói cho A Phủ và chạy theo A Phủ. 

- Nghệ thuật:  

 Tình huống truyện độc đáo 

 Biệt tài miêu tả tâm lí nhân vật sắc sảo. 

 Ngôn ngữ mộc mạc, giản dị 

 Trần thuật hấp dẫn, lôi cuốn. 

* Nhận xét sự thay đổi tâm lí và hành động của Mị qua 2 chi tiết: 

https://doctailieu.com/vo-chong-a-phu-to-hoai-c5668
https://doctailieu.com/dien-bien-tam-trang-va-hanh-dong-cua-nhan-vat-mi
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Từ sự vô cảm, dửng dưng, lạnh lùng, Mị thương mình thương người, đồng cảm với A Phủ. Đây 

là bước chuyển của sự phát triển tâm lívà hành động tất yếu, hợp logic ở nhân vật. Từ sự vô cảm, 

Mị ý thức được thực tại, tâm hồn sống dậy, không cam chịu-> phản kháng mãnh liệt để giải 

phóng cho người đồng cảnh ngộ và cho chính mình. 

*Giá trị nhân đạo sâu sắc, mới mẻ của tác phẩm: 

- Lòng yêu thương, sự đồng cảm sâu sắc với nỗi khổ đau của con người. 

- Lên án thế lực đen tối chà đạp lên quyền sống của con người. 

- Phát hiện, trân trọng, ngợi ca phẩm chất cao đẹp của người lao động. 

- Đặt niềm tin và nhìn thấy sức vươn dậy, khả năng phản kháng mạnh mẽ và khả năng làm cách 

mạng của người lao động nghèo vùng cao. 

----------- 

Trên đây là mẫu đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Văn số 15 với những dạng câu hỏi, dạng 

bài thường được ra trong các kì thi. Còn rất nhiều những bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn 

Văn thuộc của các tỉnh trên cả nước luôn được chúng tôi cập nhật liên tục để các em tham khảo 

tại đây!  

 

https://doctailieu.com/gia-tri-hien-thuc-va-nhan-dao-cua-vo-chong-a-phu
https://doctailieu.com/de-thi-thu-thpt/mon-van-c12196
https://doctailieu.com/de-thi-thu-thpt/mon-van-c12196

