
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Văn số 12 (có đáp án) 

I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm)  

Đọc đoạn trích:  

“Lòng nhân ái không phải tự sinh ra con người đã có. Lòng nhân ái là một trong những phẩm 

chất hàng đầu, là văn hóa của mỗi một con người. Lòng nhân ái có được là do sự góp công của 

mỗi gia đình và nhà trường tạo lập cho các em thông qua các hoạt động trải nghiệm rèn luyện, 

học tập, sẻ chia, “đau với nỗi đau của người khác”… Và lòng nhân ái của các em Trường Quốc 

tế Global đã được hình thành như thế,[…].  

Lòng nhân ái là một phần quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện của trường GIS và thực 

tế, lòng nhân ái rất cần trong đời sống, đó là nét văn hóa, là cốt cách của mỗi một con người. Các 

hoạt động từ thiện đã và đang diễn ra tại Trường Quốc tế Global đã góp phần giúp các em học 

sinh xây dựng tính cộng đồng, tinh thần trách nhiệm, sẻ chia với mọi người và giúp người khi 

khó khăn hoạn nạn, phát triển toàn diện tri thức và đạo đức để trở thành những công dân ưu tú, 

có ích cho xã hội, gìn giữ được bản sắc văn hóa Việt Nam.”  

(Trích Dạy trẻ lòng nhân ái ở trường quốc tế Global – theo Dân trí - ngày 14/ 2/ 2015).  

Thực hiện các yêu cầu sau:  

Câu 1 (0,5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích?  

Câu 2 (0,5 điểm): Theo tác giả bài viết, “Lòng nhân ái có được” là do những yếu tố nào?  

Câu 3 (0,75 điểm): Tại sao tác giả bài viết cho rằng “lòng nhân ái rất cần trong đời sống”?  

Câu 4 (1,25điểm): Thông điệp nào của đoạn trích trên có ý nghĩa nhất đối với anh/chị? 

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 giá trị của lòng nhân ái đối với con người.  

Câu 2 (5,0 điểm):  

     Đọc tác phẩm văn học, ta luôn bắt gặp những khoảnh khắc vô tận ngắn ngủi về thời gian vật lí 

nhưng vô tận về ý nghĩa nhân sinh.  

     Đó là khoảnh khắc Mị vụt chạy theo A Phủ để tìm đường sống (Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài)  

     Đó là khoảnh khắc Tràng tặc lưỡi “Chậc, kệ!” đưa thị về nhà để tìm hạnh phúc (Vợ nhặt - 

Kim Lân)  

Hãy trình bày những cảm nhận của anh/chị về hai “khoảnh khắc vô tận” trên.  

-----------HẾT--------- 
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