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   Bạn muốn tải bộ tài liệu đề thi thử tốt nghiệp 2021 môn Văn miễn phí? Hãy cùng chúng tôi 

tham khảo đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Văn của Sở GD&ĐT Kiên Giang sau đây. 

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Văn tỉnh Kiên Giang 

Chi tiết đề thi thử thpt quốc gia 2021 này như sau: 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG 

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 

Bài thi: NGỮ VĂN 

Ngày thi: 10/6/2021 

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát để 

ĐỂ THI CHÍNH THỨC 

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích: 

Mẹ đi ra phố tí mẹ về  

Dối con như vậy để mẹ đi  

Con ơi mười tháng còn bé bỏng  

Ngủ lại với bà, mẹ lén đi. 

[...]  

Con ơi con tạm ở với bà  

Gian nan bố mẹ phải băng qua  

Sữa bò, sữa hộp thay sữa mẹ  

Cố gắng uống vào giúp mẹ nha! 

 

Đêm nay phòng trực quanh giường mẹ  

Bao người thở máy, bao người rên  

Sự sống mong manh - tia hy vọng  
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Đứng ngồi gan ruột mẹ sao yên. 

 

Con quý yêu ơi nhớ con nhiều 

 Nhưng về sao được hỡi con yêu  

Quặn lòng căng sữa nhưng mẹ phải 

 Để mặc con thơ... Chẳng được chiều. 

(Trích Con thơ chẳng được chiều, Bùi Văn Quấn, đăng trên soyte.hatinh.gov.vn)  

Thực hiện các yêu cầu sau:  

Câu 1. Xác định phong cách ngôn ngữ trong đoạn trích trên.  

Câu 2. Trong khổ thơ thứ 2, khi đi công tác, người mẹ căn dặn con điều gì?  

Câu 3. Tình cảm của người mẹ dành cho con được thể hiện như thế nào qua những dòng thơ 

sau? 

Con quý yêu ơi nhớ con nhiều  

Nhưng về sao được hỡi con yêu  

Quặn lòng căng sữa nhưng mẹ phải 

Để mặc con thơ... Chẳng được chiều.  

Câu 4. Anh/ Chị hãy nhận xét tình cảm của tác giả dành cho người mẹ trong đoạn trích.  

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) trình 

bày suy nghĩ về ý nghĩa sự cống hiến thầm lặng của con người trong cuộc sống. 

Câu 2 (5,0 điểm)  

Trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân có đoạn: 

... "Bà lão cúi đầu nín lặng. Bà lão hiểu rồi. Lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra biết bao 

nhiêu cơ sự, vừa ai oán vừa xót thương cho số kiếp đứa con mình. Chao ôi, người ta dựng vợ gả 
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chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này. 

Còn mình thì… Trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rủ xuống hai dòng nước mắt… Biết rằng chúng 

nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không? 

Bà lão khẽ thở dài ngửng lên, đăm đăm nhìn người đàn bà. Thị cúi mặt xuống, tay vân vê tà áo 

đã rách bợt. Bà lão nhìn thị và bà nghĩ: Người ta có gặp bước khó khăn, đói khổ này, người ta 

mới lấy đến con mình. Mà con mình mới có vợ được… Thôi thì bổn phận bà làm mẹ, bà đã 

chẳng lo được cho con…May ra mà qua khỏi được cái tao đoạn này thì thằng con bà cũng có vợ, 

nó yên bề nó, chẳng may ra ông giời bắt chết cũng phải chịu chứ biết thế nào mà lo cho hết 

được? 

Bà lão khẽ dặng hắng một tiếng, nhẹ nhàng nói với “nàng dâu mới”: 

- Ừ, thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau, u cũng mừng lòng… 

Tràng thở đánh phào một cái, ngực nhẹ hẳn đi. Hắn ho khẽ một tiếng, bước từng bước dài ra sân. 

Bà cụ Tứ vẫn từ tốn tiếp lời: 

- Nhà ta thì nghèo con ạ. Vợ chồng chúng mày liệu mà bảo nhau làm ăn. Rồi ra may mà ông giời 

cho khá… Biết thế nào hở con, ai giàu ba họ, ai khó ba đời? Có ra thì rồi con cái chúng mày về 

sau. 

Bà lão đăm đăm nhìn ra ngoài. Bóng tối trùm lấy hai con mắt. Ngoài xa dòng sông sáng trắng 

uốn khúc trong cánh đồng tối. Mùi đốt đống rấm ở những nhà có người chết theo gió thoảng vào 

khét lẹt. Bà lão thở nhẹ ra một hơi dài. Bà lão nghĩ đến ông lão, nghĩ đến đứa con gái út. Bà lão 

nghĩ đến cuộc đời cực khổ dài dằng dặc của mình. Vợ chồng chúng nó lấy nhau, cuộc đời chúng 

nó liệu có hơn bố mẹ trước kia không?... 

(Trích Vợ nhặt, Kim Lân, Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục, 2013, tr. 28-29)  

Phân tích tâm trạng của nhân vật bà cụ Tứ trong đoạn trích trên. Từ đó, nhận xét về tấm lòng của 

nhà văn Kim Lân dành cho người nông dân trong nạn đói năm 1945. 

..Hết... 

Vậy là Đọc tài liệu đã giới thiệu thêm một mẫu đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Văn theo 

cấu trúc chuẩn của Bộ Giáo dục, các em có thể tham khảo thêm nhiều đề thi thử môn văn 

2021 có đáp án của các tỉnh khác trên cả nước đã được chúng tôi cập nhật liên tục. 

Chúc các em một kì thi đạt kết quả cao nhất! 
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