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Bạn muốn tải về tài liệu đề thi thử tốt nghiệp thpt môn văn để thử sức mình? Hãy cùng chúng tôi 

tham khảo đề thi thử môn văn 2021 của tỉnh Vĩnh Phúc lần 1 dựa theo chuẩn cấu trúc đề thi môn 

văn của Bộ GD&ĐT đã ra. 

Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử thpt quốc gia 2022 này: 

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn văn 2022 Vĩnh Phúc lần 1 chi tiết 

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc văn bản 

TIẾNG VỌNG 

Con chim sẻ nhỏ chết rồi 

Chết trong đêm cơn bão về gần sáng 

Đêm ấy tôi nằm trong chăn nghe cánh chim đập cửa 

Sự ấm áp gối chăn đã giữ chặt tôi 

Và tôi ngủ ngon lành đến lúc bão vơi. 

Chiếc tổ cũ trong ống tre đầu nhà chiều gió hú 

Không còn nghe tiếng cánh chim về 

Và tiếng hót mỗi sớm mai trong vắt. 

Nó chết trước cửa nhà tôi lạnh ngắt 

Một con mèo hàng xóm lại tha đi 

Nó để lại trong tổ những quả trứng 

Những con chim non mãi mãi chẳng ra đời. 

Đêm đêm tôi vừa chợp mắt 

Cánh cửa lại rung lên tiếng đập cánh 

Những quả trứng lại lăn vào giấc ngủ 

Tiếng lăn như đá lở trên ngàn. 
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(Nguyễn Quang Thiều, nguồn thivien.net)  

Thực hiện các yêu cầu sau:  

Câu 1. Chỉ ra những từ ngữ, hình ảnh nói về cái chết của con chim sẻ nhỏ.  

Câu 2. Nhân vật tôi đã làm gì khi nghe thấy tiếng cánh chim đập cửa trong đêm?   

Câu 3. Anh/Chị hiểu như thế nào về tâm trạng của nhân vật tôi trong đoạn thơ sau? 

Đêm đêm tôi vừa chợp mắt  

Cánh cửa lại rung lên tiếng đập cánh  

Những quả trứng lại lăn vào giấc ngủ 

Tiếng lăn như đá lở trên ngàn.  

Câu 4. Điều gì trong văn bản trên khiến anh/chị xúc động nhất? 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) trình bày suy nghĩ của bản thân về tác hại của sự vô tâm trong cuộc sống.  

Câu 2 (5,0 điểm) 

Cảm nhận của anh/chị về hình tượng người lái đò trong đoạn văn sau:  

Không một phút nghỉ tay nghỉ mắt, phải phá luôn vòng vây thứ hai và đổi luôn chiến thuật. Ông 

lái đã nắm chắc binh pháp của thần sông thần đá. Ông đã thuộc quy luật phục kích của lũ đá nơi 

ải nước hiểm trở này. Vòng đầu vừa rồi, nó mở ra năm cửa trận, có bốn cửa tử một cửa sinh, cửa 

sinh nằm lập lờ phía tả ngạn sông. Vòng thứ hai này tăng thêm nhiều cửa tử để đánh lừa con 

thuyền vào, và cửa sinh lại bố trí lệch qua phía bờ hữu ngạn. Cưỡi lên thác Sông Đà, phải cưỡi 

đến cùng như là cưỡi hổ. Dòng thác hùm beo đang hồng hộc tế mạnh trên sông đá. Nắm chặt lấy 

được cái bờm sóng đúng luồng rồi, ông đò ghì cương lái, bám chắc lấy luồng nước đúng mà 

phóng nhanh vào cửa sinh, mà lái miết một đường chéo về phía cửa đá ấy. Bốn năm bọn thủy 

quân cửa ải nước bên bờ trái liền xô ra định níu thuyền lôi vào tập đoàn cửa tử. Ông đò vẫn nhớ 

mặt bọn này, đứa thì ông tránh mà rảo bơi chèo lên, đứa thì ông đè sấn lên mà chặt đôi ra để mở 

đường tiến. Những luồng tử đã bỏ hết lại sau thuyền. Chỉ còn vẳng tiếng reo hò của sóng thác 

luồng sinh. Chúng vẫn không ngớt khiêu khích, mặc dầu cái thằng đá tướng đứng chiến ở cửa 

vào đã tiu nghỉu cái mặt xanh lè thất vọng thua cái thuyền đã đánh trúng cái cửa sinh nó trấn lấy. 

Còn một trùng vây thứ ba nữa. Ít cửa hơn, bên phải bên trái đều là luồng chết cả. Cái luồng sống 

ở chặng ba này lại ở ngay giữa bọn đá hậu vệ của con thác. Cứ phóng thẳng thuyền, chọc thủng 

cửa giữa đó. Thuyền vút qua cổng đá cánh mở cánh khép. Vút, vút, cửa ngoài, cửa trong, lại cửa 

trong cùng, thuyền như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước, vừa xuyên vừa tự động lái 
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được lượn được. Thế là hết thác. Dòng sông vặn mình vào một cái bến cát có hang lạnh. Sóng 

thác xèo xèo tan trong trí nhớ. Sông nước lại thanh bình. Đêm ấy nhà đò đốt lửa trong hang đá, 

nướng ống cơm lam và toàn bàn tán về cá anh vũ cá dầm xanh, về những cái hầm cá hang cá 

mùa khô nổ những tiếng to như mìn bộc phá rồi cá túa ra đầy tràn ruộng. Cũng chả thấy ai bàn 

thêm một lời nào về cuộc chiến thắng vừa qua nơi cửa ải nước đủ tướng dữ quân tợn vừa rồi. 

Cuộc sống của họ là ngày nào cũng chiến đấu với Sông Đà dữ dội, ngày nào cũng giành lấy cái 

sống từ tay những cái thác, nên nó cũng không có gì là hồi hộp đáng nhớ... Họ nghĩ thế, lúc 

ngừng chèo. 

(Trích Người lái đò Sông Đà – Nguyễn Tuân, Ngữ văn 12, Tập một,  

NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.189, 190) 

Hết 

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.  

Xem thêm tài liệu bổ trợ cho đề thi này:  

>> Phân tích hình tượng người lái đò sông Đà 

>> Cảm nhận về hình tượng người lái đò sông Đà trong cảnh vượt thác 

Vậy là Đọc tài liệu đã giới thiệu thêm một mẫu đề thi thử thpt quốc gia 2022 lần 1 của tỉnh Vĩnh 

Phúc theo cấu trúc chuẩn của Bộ Giáo dục tại đây. Các em có thể tham khảo thêm nhiều bộ đề 

thi thử thpt quốc gia môn văn của các tỉnh/thành phố 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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