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KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 

Bài thi: NGỮ VĂN 

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

                              

                                                (Đề thi có 01 trang) 

 
I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)  

Đọc đoạn trích: 

  Nắng trong mắt những ngày thơ bé 

  Cũng xanh mơn như thể lá trầu 

  Bà bổ cau thành tám chiếc thuyền cau 

  Chờ sớm chiều tóm tém 

  Hoàng hôn đọng trên môi bà quạch thẫm 

  Nắng xiên khoai qua liếp vách không cài 

 

  Bóng bà đổ xuống đất đai 

  Rủ châu chấu cào cào về cháu bắt 

  Thành rau má rau sam… 

  Thành bát canh ngọt mát 

  Tôi chan lên suốt dọc tuổi thơ mình 

 

  Gia tài ngoại là các con các cháu 

  Là câu hát nương che ngày gió bão 

  Là chảo nồi, chum vại, lọ và chai… 

  Là mắm muối, tương cà, gạo đỗ 

  Là mụn vải vá viu ngày thương khó 

  Cúc tần xanh nghèo ngặt 

  Cúc tần xanh… 

      (Trích Thời nắng xanh – Trương Nam Hương, Tạp chí  

Văn nghệ Quân đội, số ra ngày 4-12-2014) 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào? 

Câu 2. Xác định một biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau:  

Nắng trong mắt những ngày thơ bé 

  Cũng xanh mơn như thể lá trầu 

Câu 3. Anh/chị hiểu như thế nào về nội dung của các dòng thơ sau: 

  Bóng bà đổ xuống đất đai 

  Rủ châu chấu cào cào về cháu bắt 

  Thành rau má rau sam… 

  Thành bát canh ngọt mát 

  Tôi chan lên suốt dọc tuổi thơ mình 

Câu 4. Hình ảnh của nhân vật người bà ở đoạn trích trên gợi cho anh/chị những cảm xúc gì? 

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 mình về vai trò của những kí ức tuổi thơ đối với việc hình thành nhân cách 

mỗi con người.  

Câu 2. (5.0 điểm): Cảm nhận của anh/chị về vẻ hung bạo của con Sông Đà trong thiên tùy bút Người lái 

đò Sông Đà của Nguyễn Tuân.  
.……………..Hết…………….. 

 

ĐỀ THI THAM KHẢO 

(ĐỀ 01) 
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KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 

Bài thi: NGỮ VĂN 

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

                              

                                                (Đề thi gồm có 01 trang) 

 

    
I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích: 

Trên thế giới này, mỗi một con người là độc nhất vô nhị. Giá trị của các em ở thế gian này, chính 

là ở chỗ khác biệt giữa các em với mọi người. Vậy nên, sự lựa chọn quan trọng nhất của mỗi một người, là 

phải trở thành chính bản thân các em. 

Các em đừng có thấy người khác nằm mơ thì các em cũng theo đó mà nằm mơ, bị người khác ảnh 

hưởng giấc mơ, từ đó mà mơ cùng một loại giấc mơ giống như người khác. Mỗi một người đều có giấc mơ 

của bản thân mình. 

Cần phải lựa chọn thành chính bản thân các em, có nghĩa là không ngừng vươn lên bản thân 

mình. Các em cần phải không ngừng tìm lại chính mình, hỏi lại chính mình, dựng lập tiêu chuẩn cao nhất 

cho mình, theo đuổi cảnh giới cao nhất cho mình. Cuộc đời chúng ta cùng chung một nhịp thở với vận 

mệnh của xã hội này. 
Một thế hệ có vận mệnh của một thế hệ. Thế hệ này của các em đã từng có một tuổi thơ và tuổi trẻ 

bình lặng, nhưng tương lai của các em có thể sẽ phải đối mặt với những biến cố và cải cách to lớn của xã 

hội… 

(Trích Diễn văn của Giáo sư Tùng Nhật Vân tại lễ tốt nghiệp khóa 2013,  

Trường Đại học Chính trị và Pháp luận Trung Quốc, nguồn:/rifhucvn.net, ngày 03/4/2017) 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. 

Câu 2. Theo đoạn trích, để trở thành chính bản thân mình, tuổi trẻ cần phải làm gì? 

Câu 3. Dựa vào đoạn trích, anh/chị hiểu như thế nào về câu: Trên thế giới này, mỗi một con người là độc 

nhất vô nhị? 

Câu 4. Lời khuyên “Mỗi một người đều có giấc mơ của bản thân mình” trong đoạn trích có ý nghĩa gì 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) trình 

bày suy nghĩ về ý nghĩa của sự khác biệt trong cuộc sống. 

Câu 2. (5.0 điểm) 

Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng: 

   Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa 

   Kìa em xiêm áo tự bao giờ 

   Khèn lên man điệu nàng e ấp 

   Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ 

   Người đi Châu Mộc chiều sương ấy 

   Có thấy hồn lau nẻo bến bờ 

   Có nhớ dáng người trên độc mộc 

   Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa 

   (Theo Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019, tr. 88- 89) 

  

ĐỀ THI THAM KHẢO 
(ĐỀ 02) 

https://o2.edu.vn/
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……………..Hết…………… 
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KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 

Bài thi: NGỮ VĂN 

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

                              

                                                (Đề thi có 01 trang) 

 

    
I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích: 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên ba lĩnh vực chính: kĩ thuật số; Công nghệ sinh học; 

Robot thế hệ mới, xe tự lái, các vật liệu mới… Theo dự báo của các chuyên gia, cuộc Cách mạng công 

nghiệp 4.0 sẽ là nền tảng để kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình dựa vào tài nguyên, lao động chi phí 

thấp sang kinh tế tri thức; làm thay đổi cơ bản khái niệm đổi mới công nghệ, trang thiết bị trong các dây 

chuyền sản xuất. 

Đặt biệt, nền công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra những thay đổi lớn về cung- cầu lao động. Các nhà kinh tế 

và khoa học cảnh báo, trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thị trường lao động sẽ bị thách thức nghiêm 

trọng giữa cung và cầu lao động cũng như cơ cấu lao động. 

Trong một số lĩnh vực, với sự xuất hiện của Robot, số lượng nhân viên cần thiết sẽ chỉ còn 1/10 so 

với hiện nay. Như vậy, 9/10 nhân lực còn lại sẽ phải chuyển nghề hoặc thất nghiệp. 

Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nhiều 

nhất từ Cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức về chất lượng 

nguồn nhân lực như trình độ chuyên môn kĩ thuật của lao động còn thấp, chỉ chiếm hơn 20% lực lượng lao 

động; năng suất lao động thấp hơn nhiều nước trong khu vực ASEAN… 

(Nguồn: Cách mạng 4.0: Việt Nam thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, http://vov.vn/) 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. 

Câu 2. Theo đoạn trích, hiện Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức gì từ cuộc Cách mạng công 

nghiệp 4.0? 

Câu 3. Các cụm từ “theo dự báo của các chuyên gia…”, “các nhà kinh tế và khoa học cảnh báo…”, “theo 

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO),…” và các số liệu cụ thể được dẫn ra trong đoạn trích có tác dụng như thế 

nào trong việc thể hiện ý tưởng chính của đoạn trích? 

Câu 4. Anh/chị có đồng tình với ý kiến “trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 thị trường lao động sẽ bị 

thách thức nghiêm trọng” không? 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 mình về vấn đề hành trang cần thiết của giới trẻ để có thể vững vàng bước vào cuộc cách 

mạng công nghệ 4.0. 

Câu 2. (5.0 điểm) 

 Trong bài thơ Tây Tiến, Quang Dũng viết: 

   Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc 

   Quân xanh màu lá dữ oai hùm 

   Mắt trừng gửi mộng qua biên giới 

   Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm 

   Rải rác biên cương mồ viễn xứ 

   Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh 

   Áo bào thay chiếu anh về đất 

   Sông Mã gầm lên khúc độc hành 

   (Theo Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019, tr.89) 

ĐỀ THI THAM KHẢO 
(ĐỀ 03) 

https://o2.edu.vn/
http://vov.vn/
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 Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp hình tượng người lính trong đoạn thơ trên. 

 

…………………Hết…………………. 
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KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 

Bài thi: NGỮ VĂN 

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

                              

                                                (Đề thi có 01 trang) 

 

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích: 

Năm 1982, Larry Dossey, một bác sĩ người Mỹ đã đặt ra thuật ngữ “căn bệnh thời gian” để mô tả 

một tín điều đang ám ảnh nhiều người… Những người này thường tự nhủ: “Thời gian đang trôi đi, không 

còn đủ thời gian, và bạn phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa mới bắt kịp nó”. 

Carl Honoré (tác giả cuốn Ngợi ca sống chậm) tự đặt cho mình một loạt câu hỏi: Vì sao chúng ta 

luôn vội vã như vậy? Nguyên nhân tâm lí? Liệu có thể- và có nên ao ước- sống chậm lại? Những căn bệnh 

được tác giả miêu tả đủ loại, ăn nhanh, đi vội, sống gấp, làm việc đến kiệt sức, hưởng thụ ngoài sức tưởng 

tượng. Bởi ở mọi nơi mọi chỗ chúng ta khao khát tốc độ, nên đã làm hỏng cuộc đời đi… Ông gọi đó là 

“thời đại của sự rồ dại”. Từ đó, ông giới thiệu một giải pháp sống chậm, cốt tìm tới sự hài hòa. Trước tiên 

người ta phải nhận thức được rằng cốt sao cho nhanh thường đồng nghĩa với vội vàng, hời hợt, nôn nóng, 

đặt số lượng lên trên chất lượng. Đó là thứ tư duy đã lỗi thời. Còn chậm nghĩa là thư thái, cẩn trọng, suy 

nghĩ thấu đáo. Nhanh và chậm chỉ là tương đối. Cái chính của mỗi người tìm cho mình một nhịp sống hợp 

lí. 

(Trích Cái vội của người mình, Những chấn thương tâm lí hiện đại,  

Vương Trí Nhàn, NXB Trẻ. 2009, tr. 8-9) 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. 

Câu 2. “Căn bệnh thời gian” được nói đến trong đoạn trích là gì? 

Câu 3. Anh/chị hiểu như thế nào về câu “nhanh và chậm chỉ là tương đối”? 

Câu 4. Anh/chị có đồng tình với ý kiến: “nhanh thường đồng nghĩa với vội vàng, hời hợt, nôn nóng, đặt số 

lượng lên trên chất lượng” không? Tại sao? 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm) 

Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ 

của mình về ý nghĩa của sống chậm. 

Câu 2. (5.0 điểm) 

 Trong phần kết thúc truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa”, nhà văn Nguyễn Minh Châu viết: 

Những tấm ảnh tôi mang về, đã được chọn lấy một tấm. Trưởng phòng rất bằng lòng về tôi. 

Không những trong bộ lịch năm ấy mà mãi mãi về sau, tấm ảnh chụp của tôi vẫn còn được treo ở 

nhiều nơi, nhất là trong các gia đình sành nghệ thuật. Quái lạ, tuy là ảnh đen trắng nhưng mỗi lần ngắm 

kĩ, tôi vẫn thấy hiện lên cái màu hồng hồng của ánh sương mai lúc bấy giờ tôi nhìn thấy từ bãi xe tăng 

hỏng, và nếu nhìn lâu hơn, bao giờ tôi cũng thấy người đàn bà ấy đang bước ra khỏi tấm ảnh, đó là một 

người đàn bà vùng biển cao lớn với những đường nét thô kệch, tấm lưng áo bạc phếch có miếng vá, nửa 

thân dưới ướt sũng, khuôn mặt rỗ đã nhợt trắng vì kéo lưới suốt đêm. Mụ bước những bước chậm rãi, bàn 

chân giậm trên mặt đất chắc chắn, hòa lẫn trong đám đông… 

                      ( Theo Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019, tr.77-78) 

 Cảm nhận của anh/chị về những khám phá, suy ngẫm của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng trong đoạn trích trên. 

…………………Hết…………………. 

ĐỀ THI THAM KHẢO 
(ĐỀ 4) 

https://o2.edu.vn/
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KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 

Bài thi: NGỮ VĂN 

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

                                             

     (Đề thi có 01 trang) 

 

I. ĐỌC HIỂU ( 3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích:   

Mỗi chúng ta, dù là người lạc quan nhất - cũng hẳn đã từng ít nhất một lần cảm thấy bi quan và 

nhận ra rằng: Cuộc sống này, thật ra đầy rẫy những bất trắc và không may… 

Bạn chẳng thể làm được gì đâu, những điều bất trắc và vất vả không như ý này vốn đã là một phần 

chẳng thể gạt bỏ của cuộc sống. Bạn sẽ luôn gặp phải chúng trên con đường của mình mà chẳng thể nào 

bẻ ngoặt lái đi để trốn tránh. Con người trở thành những tờ giấy thấm, dễ dàng hút về mình những tiêu 

cực và xấu xí của đời sống hiện đại xung quanh, từng chút từng chút, chúng thấm vào và khiến bạn cảm 

thấy chỉ thở thôi cũng nặng nề, cuộc sống qua đôi mắt thật xám xịt và chẳng có gì hay ho. 

Chúng tôi cảm thấy rằng, chính giữa những guồng quay hối hả, khắc nghiệt của đời sống hiện đại, 

giữa việc chúng ta luôn phải lao về phía trước với một nỗi sợ bị thất bại, sợ bị thụt lùi, sợ gặp những điều 

bất trắc. Chúng ta kiệt sức, hụt hơi và luôn phải gồng gánh. Khi nghĩ đến đấy, chúng tôi nhận ra: "Bình 

tĩnh sống" chính là cái thái độ sống mà chúng ta đang thiếu, một thông điệp cần thiết để xoa dịu những 

tâm hồn đang mệt nhoài. 

(http://kenh14.vn/wechoice-awards-2017, Bình tĩnh sống một 

thái độ khác giữa cuộc đời vội vã, ngày 27/11/2017) 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên. 

Câu 2. Trong đoạn trích, “chúng ta luôn phải lao về phía trước” với tâm lý như thế nào?   

Câu 3. Anh/ chị hiểu như thế nào về việc “xoa dịu những tâm hồn đang mệt nhoài” được nêu trong đoạn 

đoạn trích trên? 

Câu 4. Anh/chị có đồng tình với ý kiến: “Con người trở thành những tờ giấy thấm, dễ dàng hút về mình 

những tiêu cực và xấu xí của đời sống hiện đại xung quanh” không? Vì sao?  

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)  

Câu 1 (2.0 điểm) 

Từ phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị 

về ý nghĩa của thái độ “Bình tĩnh sống” đối với  tuổi trẻ hôm nay.    

Câu 2 (5.0 điểm) 

 Trong đoạn trích Đất Nước, Nguyễn Khoa Điềm viết: 

Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi 

Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa...”  

      mẹ thường hay kể. 

Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn 

Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc 

Tóc mẹ thì bới sau đầu 

Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn 

Cái kèo, cái cột thành tên 

Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng 

Đất Nước có từ ngày đó... 

(Theo Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019, tr.118) 

  Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ trên. 

.............................Hết............................. 

ĐỀ THI THAM KHẢO 
(ĐỀ 5) 
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KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 

Bài thi: NGỮ VĂN 

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

                                         

    (Đề thi có 01 trang) 

 

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích :  

Trong bài diễn thuyết tại buổi lễ tốt nghiệp của Đại học Liberty (Mỹ) năm 2017, Tổng thống 

Donald Trump đã nhắn gửi: 

       Đừng từ bỏ, đừng lùi bước, và đừng bao giờ ngừng làm những điều mà bạn cho là đúng [...] Các bạn 

hãy nhớ không có cái gì đáng giá trên đời này lại đến với ta một cách dễ dàng. Sống đúng theo các giá trị 

của mình có nghĩa là bạn phải sẵn sàng đối mặt với chỉ trích từ những người không đủ dũng cảm để làm 

những gì đúng đắn. Họ biết rõ điều gì là đúng, nhưng họ không đủ can đảm và nghị lực để làm điều đó. 

Đó gọi là con đường hẹp ít người dám đi. Tôi biết các bạn sẽ làm điều đúng, chứ không phải điều dễ 

dàng, các bạn sẽ sống đúng với bản thân, đất nước và niềm tin của mình.  

(Theo tạp chí Time, http://time.com/4778240/Donald-Trump-liberty-

university-speech-transcript)   

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.  

Câu 2. Theo Tổng thống Donald Trump, “sống đúng theo các giá trị của mình” có nghĩa là gì?   

Câu 3. Dựa vào đoạn trích trên, anh/chị hiểu thế nào là “con đường hẹp ít người dám đi"? 

Câu 4. Anh/chị có cho rằng “sống đúng theo các giá trị của mình” là điều cần thiết không? Vì sao?  

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)  

Câu 1 (2.0 điểm)  

Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của 

mình về ý kiến: không có cái gì đáng giá trên đời này lại đến với ta một cách dễ dàng. 

Câu 2 (5.0 điểm) 

 Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau: 

Trong anh và em hôm nay 

Đều có một phần Đất Nước 

Khi hai đứa cầm tay 

Đất Nước trong chúng mình hài hoà nồng thắm 

Khi chúng ta cầm tay mọi người 

Đất Nước vẹn tròn, to lớn 

Mai này con ta lớn lên 

Con sẽ mang Đất Nước đi xa 

Đến những tháng ngày mơ mộng 

Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình 

Phải biết gắn bó san sẻ 

Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở 

Làm nên Đất Nước muôn đời… 

(Theo Đất Nước - thuộc Trường ca Mặt đường khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm - Ngữ văn 

12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019, tr. 119-120) 

ĐỀ THI THAM KHẢO 

(ĐỀ 6) 

https://o2.edu.vn/
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.............................Hết............................. 
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KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 

Bài thi: NGỮ VĂN 
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                                       (Đề thi có 01 trang) 

 

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích:   

 Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Xưa nay 

những đấng anh hùng làm nên những việc gian nan không ai làm nổi, cũng là nhờ cái gan mạo hiểm, ở 

đời không biết cái khó là gì.(...) 

Còn những kẻ ru rú như gián ngày, làm việc gì cũng chờ trời đợi số, chỉ mong cho được một đời 

an nhàn vô sự, sống lâu giàu bền, còn việc nước việc đời không quan hệ gì đến mình cả. Như thế gọi là 

sống thừa, còn mong có ngày vùng vẫy trong trường cạnh tranh này thế nào được nữa. Hãy trông những 

bọn thiếu niên con nhà kiều dưỡng, cả đời không dám đi đâu xa nhà, không dám làm quen với một người 

khách lạ; đi thuyền thì sợ sóng, trèo cao thì sợ run chân, cứ áo buông chùng, quần đóng gót, tưởng thế là 

nho nhã, tưởng thế là tư văn; mà thực ra không có lực lượng, không có khí phách; hễ ra khỏi tay bảo hộ 

của cha mẹ hay kẻ có thế lực nào thì không có thể mà tự lập được. 

Vậy học trò ngày nay phải tập xông pha, phải biết nhẫn nhục; mưa nắng cũng không lấy làm nhọc 

nhằn, đói rét cũng không lấy làm khổ sở. Phải biết rằng: hay ăn miếng ngon, hay mặc của tốt, hễ ra khỏi 

nhà thì phải nhảy lên cái xe, hễ ngồi quá giờ thì đã kêu chóng mặt ... ấy là những cách làm mình yếu đuối 

nhút nhát, mất hẳn cái tinh thần mạo hiểm của mình đi. 

                     (Theo Mạo hiểm, Nguyễn Bá Học, Ngữ văn 11, Tập hai, NXB Giáo dục, 2008, tr. 114) 

Thực hiện các yêu cầu sau:  

Câu 1. Đoạn trích trên sử dụng phương thức biểu đạt chính là gì? 

Câu 2. Xác định một biện pháp tu từ trong đoạn trích trên.  

Câu 3. Hãy nêu nội dung chính của đoạn trích? 

Câu 4. Qua đoạn trích, anh/chị rút ra được bài học gì cho bản thân?  

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm)  

Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về 

mặt tích cực của tính mạo hiểm đối với thanh niên. 

Câu 2. (5.0 điểm) 

 Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau: 

 Con sóng dưới lòng sâu 

 Con sóng trên mặt nước  

 Ôi con sóng nhớ bờ  

 Ngày đêm không ngủ được 

           Lòng em nhớ đến anh  

 Cả trong mơ còn thức  

 

Dẫu xuôi về phương bắc  

Dẫu ngược về phương nam 

ĐỀ THI THAM KHẢO 

(ĐỀ 7) 

 

(Đề số 01) 
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Nơi nào em cũng nghĩ  

Hướng về anh - một phương 

(Trích Sóng, Xuân Quỳnh, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019, tr. 155-156) 

.......................................Hết................................... 
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Bài thi: NGỮ VĂN 

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

                              

                                                (Đề thi có 01 trang) 

 

   

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)  

Đọc đoạn trích:  

Bạn có bao giờ ngồi suy nghĩ nghiêm túc về những gì mình thật sự yêu thích? Những gì mình thật 

sự có khả năng? Những gì mình muốn đạt được trong cuộc sống? Đâu là những trở ngại đối với bạn? 

Hầu hết mọi người không làm được việc này. Họ chấp nhận những gì “nên” làm, thay vì dành thời gian 

để tìm hiểu những gì họ “muốn” làm. Mỗi người trong chúng ta yêu thích những thứ khác nhau, lo lắng 

về những điều khác nhau, có những điểm mạnh, điểm yếu khác nhau, và điểm riêng của từng người. 

Chúng ta phải để ý đến những điểm này khi tìm điểm giao nhau giữa năng lực và sự yêu thích. Tôi đặt tên 

cho giao điểm này là “ngọn lửa xanh” - nơi sự đam mê và năng lực giao nhau. Khi ngọn lửa xanh bùng 

cháy trong chúng ta, nó trở thành một nguồn lực rất mạnh có thể đưa bạn đi bất cứ nơi nào bạn muốn. 

Theo tôi thì ngọn lửa xanh là sự giao thoa giữa mục tiêu và đam mê dựa trên sự đánh giá thực tế năng lực 

của mình. Ngọn lửa xanh giúp bạn xác định mục tiêu trong cuộc sống (…) Tôi tin rằng trong tim mỗi 

người đều có một mục tiêu khác nhau, một mục tiêu có khả năng bùng phát nếu được kích hoạt phù hợp.  

(Trích Đừng bao giờ đi ăn một mình–Keith Ferrazzi, NXB Trẻ, 2014, tr. 42)  

Thực hiện các yêu cầu sau:  

Câu 1. Đoạn trích trên sử dụng phương thức biểu đạt chính là gì?  

Câu 2. Xác định một biện pháp tu từ có trong đoạn trích.  

Câu 3. Anh/chị hiểu hình ảnh ngọn lửa xanh là gì?  

Câu 4. Theo anh/chị làm thế nào để tìm kiếm được niềm đam mê?  

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)  

Câu 1. (2.0 điểm) Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày 

suy nghĩ của mình về vai trò của niềm đam mê tích cực trong cuộc sống.  

Câu 2. (5.0 điểm)  

Anh/chị hãy cảm nhận về sự hữu hạn của đời người và khát vọng hóa thân của nhân vật trữ tình 

trong đoạn thơ sau:  

Cuộc đời tuy dài thế  

Năm tháng vẫn đi qua  

Như biển kia dẫu rộng  

Mây vẫn bay về xa  

 

Làm sao được tan ra  

Thành trăm con sóng nhỏ  

Giữa biển lớn tình yêu  

ĐỀ THI THAM KHẢO  

(ĐỀ 8)  
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Để ngàn năm còn vỗ.  

(Trích Sóng, Xuân Quỳnh, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục, 2010, tr. 156) 

.................Hết................ 
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KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 
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Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề 

                              

                                (Đề thi có 01 trang) 

 

 

 

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích: 

(1) Ngoài những buổi tập và thi đấu, Ronaldo chăm chút đến từng sợi cơ, từng calo thực 

phẩm anh ăn vào mỗi bữa. Anh là một nhà dinh dưỡng chuyên nghiệp cho mình. Hơn hết thảy, 

anh là người quản lí bản thân một cách kỉ luật. Kỉ luật đến từng phút ở bể bơi, từng giây ở phòng 

tập gym.  

(2) Lan man câu chuyện Rô và bóng đá, nhưng rốt cuộc điều chúng ta thấy là gì? Ta thấy 

nếu hàng ngày ta đi với những bước chân nửa vời, đừng oán hận cuộc đời không cho ta cái ta 

muốn. Ta đáng bị như thế. Ta thấy nếu hàng ngày ta viết, ta nói những câu nói ấm ớ chỉ mang 

“tính giải trí” cho không gian mạng, đừng trách đám đông bỏ đi hay chê cười. Nếu ta không 

nghiêm túc với từng chi tiết, từng thớ cơ nhỏ nhất trong công việc ta làm hằng ngày, đừng mong 

ta có được cái mà người chuyên nghiệp mới có được. Ta có thể bước vào “xế chiều” ngay khi ta 

mười tám tuổi, không đợi ngày tháng dày thêm.  

(Hà Nhân, báo Hoa học trò, số 1302) 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn (2). 

Câu 2. Theo đoạn trích, ngoài những buổi tập và thi đấu, Ronaldo thường làm gì cho sức khỏe 

bản thân? 

Câu 3. Anh/chị hiểu như thế nào về cụm từ “những bước chân nửa vời”? 

Câu 4. Anh/chị có đồng ý với ý kiến: “Nếu ta không nghiêm túc với từng chi tiết, từng thớ cơ nhỏ 

nhất trong công việc ta làm hằng ngày, đừng mong ta có được cái mà người chuyên nghiệp mới 

có được” không? Vì sao? 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm) 

Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy 

nghĩ của mình về ý nghĩa của sự nghiêm túc trong công việc hàng ngày.   

Câu 2. (5.0 điểm) 
Trong bài thơ Việt Bắc, nhà thơ Tố Hữu đã tái hiện những tháng ngày kháng chiến gian 

khổ:   

Mình đi, có nhớ những ngày 

Mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù 

Mình về, có nhớ chiến khu 

Miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai? 

và tái hiện những chiến thắng lịch sử hào hùng của quân dân Việt Bắc: 

Tin vui chiến thắng trăm miền 

Hòa Bình, Tây Bắc, Điện Biên vui về 

Vui từ Đồng Tháp, An Khê 

Vui lên Việt Bắc, đèo De, núi Hồng. 
 (Theo Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục, 2010, tr. 110-112) 

ĐỀ THI THAM KHẢO 

(ĐỀ 9) 
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Cảm nhận của anh/chị về bức tranh Việt Bắc trong hai đoạn thơ trên. 

 

---------------Hết---------------- 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

GIA LAI 

 

     

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 

Bài thi: NGỮ VĂN 

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

                              

                                        (Đề thi có 01 trang) 

 

I.  ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích: 

(1) Lòng tự tin thực sự không bắt đầu bởi những gì người khác có thể nhận ra như gia thế, 

tài năng, dung mạo, bằng cấp, tiền bạc, quần áo,… mà nó bắt đầu từ bên trong bạn, từ sự BIẾT 

MÌNH. Biết mình có nghĩa là biết điều này: Dù bạn là ai thì bạn cũng luôn có sẵn trong mình 

những giá trị nhất định. 

(2) Hơn thế nữa, nếu bạn thực sự tự tin, bạn cũng sẽ biết tôn trọng người khác. Bởi nếu bạn 

đã hiểu được giá trị của bản thân mình, chắc chắn bạn sẽ hiểu được giá trị của mỗi người bạn 

gặp. Bạn sẽ nhìn thấy sự giống nhau giữa một ca sĩ nổi tiếng và một người quét rác vô danh, giữa 

một danh nhân xuất khẩu hàng nghìn tấn thuỷ sản đi nước ngoài và một bà cụ bán cá tươi trong 

chợ. Bạn sẽ trân trọng những người đó như nhau. 

(3) Bản thân mỗi chúng ta là giá trị có sẵn. Nếu bạn muốn có một cơ sở để xây dựng lòng tự 

tin thì hãy bắt đầu từ đó. “TỪ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.” 

(Phạm Lữ Ân – Nếu biết trăm năm là hữu hạn, NXB Hội Nhà văn, 2012, tr. 45) 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn (2). 

Câu 2. Theo tác giả, lòng tự tin bắt nguồn từ đâu? 

Câu 3. Theo em, “tự biết mình” là biết những gì về bản thân? 

Câu 4. Em có đồng tình với ý kiến: “Nếu bạn muốn có một cơ sở để xây dựng lòng tự tin thì hãy 

bắt đầu từ đó. “TỪ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH” không? Vì sao? 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm) 

 Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày 

cách rèn luyện bản thân để trở nên tự tin. 

Câu 2. (5.0 điểm) 

 Trong bài thơ Việt Bắc, Tố Hữu viết: 

Ta về, mình có nhớ ta 

Ta về, ta nhớ những hoa cùng người. 

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi 

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng. 

Ngày xuân mơ nở trắng rừng 

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang. 

Ve kêu rừng phách đổ vàng 

ĐỀ THI THAM KHẢO 

(ĐỀ 10) 

https://o2.edu.vn/


✅Truy cập https://o2.edu.vn để cập nhật các tài liệu, đề thi TN THPT mới nhất 

Nhớ cô em gái hái măng một mình 

Rừng thu trăng rọi hòa bình 

Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. 
(Theo Ngữ văn 12 – Tập một, NXB Giáo dục, 2008, tr.111) 

Cảm nhận của anh/chị về hình ảnh thiên nhiên và con người Việt Bắc trong đoạn thơ trên. 
------------Hết----------------
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KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 

Bài thi: NGỮ VĂN 

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

                              

                                         (Đề thi có 01 trang) 
 

  I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích:  

Nhà triết học Hi Lạp cổ đại A-ri-xtốt nói: “Người đố kị sở dĩ cảm thấy dằn vặt đau đớn 

không chỉ vì cảm thấy mình thua kém mà còn vì phải nhìn thấy người khác thành công”. Ông đã 

chỉ ra thực chất kẻ đố kị là không muốn nhìn thấy người khác thành công. 

Trên thực tế, không một lòng đố kị nào có thể ngăn cản được người khác thành công, cho 

nên lòng đố kị chỉ có hại cho bản thân kẻ đố kị. Nó vừa làm cho kẻ đố kị không được sống thanh 

thản, luôn dằn vặt khổ đau vì những lí do không chính đáng, lại vừa có thể dẫn họ đến những mưu 

đồ xấu xa, thậm chí phạm tội ác. Kẻ đố kị không hiểu rằng,“ngoài trời còn có trời” (cao hơn), 

“ngoài núi còn có núi ”(cao hơn), mình tài còn có người tài hơn. 

         Lòng đố kị là một tính xấu cần khắc phục. Con người cần phải có lòng cao thượng, rộng rãi, 

biết vui với thành công của người khác. Tình cảm cao thượng không chỉ giúp con người sống 

thanh thản, mà còn có tác dụng thúc đẩy xã hội và đồng loại tiến bộ. 

                   (Theo Băng Sơn, Ngữ văn 11 Nâng cao, Tập hai, NXB Giáo dục, 2015, tr. 96 – 97) 

Thực hiện các yêu cầu sau:  

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. 

Câu 2. Theo đoạn trích, lòng đố kị gây nên những tác hại gì?  

Câu 3. Anh/chị hiểu như thế nào về “lòng cao thượng”? 

Câu 4. Theo anh/chị, chúng ta cần phải làm gì để tránh nảy sinh lòng đố kị? 

PHẦN II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm) 

           Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày ý 

nghĩa của “tình cảm cao thượng” trong cuộc sống hiện nay. 

Câu 2. (5.0 điểm) 

Cảm nhận về diễn biến tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của nhà 

văn Kim Lân? 

 

------------ HẾT---------- 

ĐỀ THI THAM KHẢO 

(ĐỀ 11) 
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KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 

Bài thi: NGỮ VĂN 

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

                              

                                       (Đề thi có 01 trang) 

        
I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích: 

 “Vào ngày 04/12 tại Đồng Nai, tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê Bình Định) lái xe tải chở khoảng 

1500 thùng bia Tiger gặp tai nạn. Lập tức những người “hôi của” tranh nhau giành giật các thùng còn 

nguyên bị rớt xuống và thu gom các lon bia văng ra khỏi thùng. Trong đó, nhiều người lấy cả những 

thùng bia nguyên vẹn, một số người thì lấy túi đựng lon bia lẻ… Đông nghẹt người tập trung kín tại hiện 

trường để “hôi của” và không ai dừng lại hành vi đáng xấu hổ này dù tài xế van xin, gào khóc thảm thiết. 

Một số còn dọa đánh khi bị tài xế ngăn lại. Hậu quả là chỉ sau khoảng 15 phút, số lượng lớn bia bị rớt 

xuống đường đã bị mọi người hốt sạch”                           

 (Theo Hà Anh Chiến, Báo Lao Động, số ra ngày 8 tháng 12 năm 2017) 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Xác định phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong đoạn trích. 

Câu 2. Theo đoạn trích, khi xe gặp nạn những người hôi của đã có hành động như thế nào? 

Câu 3. Anh/chị hiểu như thế nào về từ hôi của được sử dụng trong đoạn trích? 

Câu 4. Theo anh/chị, cần phải làm gì để hạn chế tình trạng hôi của?  

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm)  

Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về 

tác hại của hành vi hôi của? 

Câu 2. (5.0 điểm) 

Cảm nhận của anh/chị về đoạn văn sau:  

Sáng hôm sau, mặt trời lên bằng con sào, Tràng mới trở dậy. Trong người êm ái, lửng lơ như 

người vừa ở trong giấc mơ đi ra. Việc hắn có vợ đến hôm nay hắn vẫn còn ngỡ ngàng như không phải. 

Hắn chắp hai tay sau lưng lững thững bước ra sân. Ánh nắng buổi sáng mùa hè sáng lóa xói vào hai con 

mắt còn cay sè của hắn. Hắn chớp chớp liên hồi mấy cái, và bỗng vừa chợt nhận ra, xung quanh mình có 

cái gì vừa thay đổi mới mẻ, khác lạ. Nhà cửa, sân vườn hôm nay đều được quét tước, thu dọn sạch sẽ gọn 

gàng. Mấy chiếc quần áo rách như tổ đỉa vẫn vắt khươm mươi niên ở một góc nhà đã thấy đem ra sân 

hong. Hai cái ang nước vẫn để khô cong ở dưới gốc ổi đã kín nước đầy ăm ắp. Đống rác mùn tung hoành 

ngay lối đi đã hót sạch.  

Ngoài vườn người mẹ đang lúi húi giẫy những búi cỏ mọc nham nhở. Vợ hắn quét lại cái sân, 

tiếng chổi từng nhát kêu sàn sạt trên mặt đất. Cảnh tượng thật đơn giản, bình thường nhưng đối với hắn 

lại rất thấm thía cảm động. Bỗng nhiên hắn thấy hắn thương yêu gắn bó với cái nhà của hắn lạ lùng. Hắn 

đã có một gia đình. Hắn sẽ cùng vợ sinh con đẻ cái ở đấy. Cái nhà như cái tổ ấm che mưa che nắng. Một 

nguồn vui sướng, phấn chấn đột ngột tràn ngập trong lòng. Bây giờ hắn mới thấy hắn nên người, hắn thấy 

hắn có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này. Hắn xăm xăm chạy ra giữa sân, hắn cũng muốn làm 

một việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà.  

(Trích Vợ nhặt – Kim Lân, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019, tr. 30) 

 

-----------HẾT---------- 
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KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 

Bài thi: NGỮ VĂN 

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

                              

                                                (Đề thi có 01 trang) 

 

 

 

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích: 

(1) Từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây có những giá trị chung về con người mà hàng ngàn năm 

không thay đổi. Đó là đã là con người thì phải “vô hại” và “hữu ích”, tức là không hại người và phải có 

ích với người. 

(2) Đó là những giá trị căn bản nhất mà vĩ nhân nào, dân tộc nào, thời đại nào cũng dạy cho con 

người ta. Khổng Tử, một người thầy lớn trong lịch sử Phương Đông, khuyên: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư 

nhân” (Điều gì mình không muốn thì cũng đừng làm cho người khác). Còn người Phương Tây thì quan 

niệm: “Hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn người khác đối xử với mình”. Tuy có khác 

nhau về tâm thế (thụ động hay chủ động) nhưng tựu trung lại đều hướng tới giá trị của con người: sống 

thì phải hữu ích và vô hại. 

(3) Để có thể là con người đúng nghĩa thì cần phải có “năng lực làm người” hay còn gọi là “nền 

tảng văn hóa”. Đó là phải có cái đầu có khả năng phân biệt phải-trái, tốt-xấu, giả-chân, thiện-ác, cái gì 

đáng trọng-cái gì đáng khinh…, biết phân biệt ai là ai, cái gì là cái gì và mình là ai, và đặc biệt là biết 

sống vì cái gì. Đó còn là phải có trái tim giàu lòng trắc ẩn, biết rung lên trước cái đẹp, biết thổn thức 

trước nỗi đau và biết phẫn nộ trước cái ác. 

                                (Nguồn http://giantutrung.vn/bai-viet/lam-an-hay-lam-nguoi) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản. 

Câu 2. Trong đoạn (1), tác giả cho rằng đã là con người thì phải thế nào?  

Câu 3. Theo anh/chị, tại sao con người đúng nghĩa cần phải có “nền tảng văn hóa”?  

Câu 4. Quan niệm: “Hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn người khác đối xử với mình” gợi 

cho anh/chị những cách ứng xử như thế nào trong cuộc sống? 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm) 

Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về 

ý nghĩa của việc sống hữu ích của con người. 

Câu 2. (5.0 điểm)  

Ngày Tết, Mị cũng uống rượu. Mị lén lấy hũ rượu, cứ uống ực từng bát. Rồi say, Mị lịm mặt ngồi 

đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát, nhưng lòng Mị đang sống về ngày trước. Tai Mị văng vẳng 

tiếng sáo gọi bạn đầu làng. Ngày trước, Mị thổi sáo giỏi. Mùa xuân này, Mị uống rượu bên bếp và thổi 

sáo. Mị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo. Có biết bao nhiêu người mê, cứ ngày đêm 

thổi sáo đi theo Mị . 

Rượu đã tan lúc nào. Người về, người đi chơi đã vãn cả. Mị không biết. Mị vẫn ngồi trơ một mình 

giữa nhà. Mãi sau Mị mới đứng dậy, nhưng Mị không bước ra đường. Mị từ từ bước vào buồng. Chẳng 

năm nào A Sử cho Mị đi chơi Tết. Bấy giờ Mị ngồi xuống giường, trông ra cái cửa sổ lỗ vuông mờ mờ 

trăng trắng. Đã từ nãy, Mị thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm Tết ngày 

trước. Mị trẻ lắm, Mị vẫn còn trẻ. Mị muốn đi chơi. Bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi ngày Tết. 

Huống chi A Sử với Mị, không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau! Nếu có nắm lá ngón trong tay 

lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại, chỉ thấy nước mắt ứa ra. Mà tiếng 

sáo gọi bạn yêu vẫn lửng lơ bay ngoài đường. 

ĐỀ THI THAM KHẢO 
(ĐỀ 13) 
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 Anh ném pao, em không bắt 

Em không yêu, quả pao rơi rồi... 

                   (Trích Vợ chồng A Phủ- Tô Hoài, Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục, 2008, tr. 7-8) 

Cảm nhận của anh/chị về sức sống tiềm tàng mãnh liệt của nhân vật Mị trong đoạn trích trên. 

……………..Hết…………….. 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

GIA LAI 

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

     

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 

Bài thi: NGỮ VĂN 

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

                              

                                                (Đề thi có 01 trang) 

 

 

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)  

Đọc bài thơ: 

Em yêu từng sợi nắng cong 

Bức tranh thủy mặc dòng sông con đò 

Em yêu chao liệng cánh cò 

Cánh đồng mùa gặt lượn lờ vàng ươm 

Em yêu khói bếp vương vương 

Xám màu mái lá mấy tầng mây cao 

Em yêu mơ ước đủ màu 

Cầu vồng ẩn hiện mưa rào vừa qua 

Em yêu câu hát ơi à 

Mồ hôi cha mẹ mặn mà sớm trưa 

Em yêu cánh võng đong đưa 

Cánh diều no gió chiều chưa muốn về 

Đàn trâu thong thả đường đê 

Chon von lá hát vọng về cỏ lau 

Trăng lên lốm đốm hạt sao 

Gió sông rười rượi hoa màu thiên nhiên 

Em đi cuối đất cùng miền 

Yêu quê yêu đất gắn liền bước chân. 

                        (Yêu lắm quê hương, Hoàng Thanh Tâm http://thlienchau.vinhphuc.edu.vn) 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên. 

Câu 2. Trong bài thơ, cảnh vật quê hương được tác giả cảm nhận bằng những giác quan nào? 

Câu 3. Anh/chị hiểu như thế nào về nội dung các dòng thơ sau? 

Đàn trâu thong thả đường đê 

Chon von lá hát vọng về cỏ lau 

Trăng lên lốm đốm hạt sao 

   Gió sông rười rượi hoa màu thiên nhiên 

Câu 4. Hai câu thơ sau gợi cho anh/chị suy nghĩ gì? 

             “Em đi cuối đất cùng miền 

               Yêu quê yêu đất gắn liền bước chân”  

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm) 

Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ 

về vai trò của tình yêu quê hương đất nước trong cuộc sống. 

Câu 2. (5.0 điểm)  

 Trình bày cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp tâm hồn nhân vật Mị trong đêm cứu A Phủ.  

(Phần trích Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài, Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019). 

ĐỀ THI THAM KHẢO 
(ĐỀ 14) 
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……………..Hết…………….. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

GIA LAI 

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

     

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 

Bài thi: NGỮ VĂN 

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

                              

                                                (Đề thi có 01 trang) 

 

 

I. ĐỌC – HIỂU (3.0 điểm)  

Đọc đoạn trích: 

Cuộc sống là một trò chơi mà bạn phải chọn lựa, hoặc trở thành người chơi, hoặc chỉ là người 

ngoài cuộc. Nếu bạn tham gia vào trò chơi và cống hiến hết mình cho nó thì bạn sẽ tìm thấy được niềm 

vui, và cuộc sống của bạn sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Ngược lại, nếu chọn làm kẻ ngoài cuộc, bạn 

sẽ để cuộc đời mình trôi qua trong tẻ nhạt, buồn chán. 

Thật đáng buồn là rất nhiều người trong chúng ta chọn lựa cách sống thứ hai vì không đủ can 

đảm để sống một cuộc đời đích thực. Những kẻ ngoài cuộc thường chẳng làm nên trò trống gì. Họ không 

thể chăm lo cho bản thân cũng chẳng thể giúp ích được gì cho những người xung quanh. Trong khi người 

khác bận rộn ở sở làm hay trong nhà máy thì họ lại sống như một loài tầm gửi, chỉ biết trông chờ vào sự 

giúp đỡ của người khác. 

“Sống” và “tồn tại” là hai khái niệm thường xuyên được con người nhắc đến trong thế giới hiện 

đại. Bạn chỉ thật sự “sống" khi dũng cảm dấn thân và cống hiến hết mình cho những mục đích cao cả. 

Nếu không, cuộc đời bạn chỉ còn là sự “tồn tại" mà thôi. 

  (Trích Không gì là không thể, George Matthew Adams,  

biên dịch: Thu Hằng, NXB Trẻ, 2008, tr.50) 

 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Theo đoạn trích, cuộc sống là gì?  

Câu 2. Trong đoạn trích, người tham gia trò chơi và cống hiến hết mình sẽ tìm thấy điều gì? 

Câu 3. Anh/chị hiểu như thế nào về khái niệm “sống” và “tồn tại” được nói đến trong đoạn trích?  

Câu 4. Theo anh/chị, người “không đủ can đảm để sống một cuộc đời đích thực” có thể gặp những khó 

khăn gì trong cuộc sống? 

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 giải pháp đừng bao giờ cho phép mình trở thành một kẻ ngoài cuộc trong cuộc sống. 

Câu 2. (5.0 điểm)  

 Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp khuất lấp của người đàn bà hàng chài (Phần trích Chiếc thuyền 

ngoài xa – Nguyễn Minh Châu, Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019). 

 

……………..Hết…………….. 

ĐỀ THI THAM KHẢO 
(ĐỀ 15) 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

GIA LAI 

 
 

ĐỀ THAM KHẢO 

SỐ 01 

 

KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

Bài thi: NGỮ VĂN 

(Đáp án – Thang điểm gồm có 02 trang) 

 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3.0 

 1 Thể thơ: Tự do. 0.5 

2 Thí sinh trả lời một trong hai biện pháp tu từ sau:  

- So sánh: Nắng - như thể lá trầu; 

- Ẩn dụ (ẩn dụ chuyển đổi cảm giác): Nắng – xanh mơn. 

0.5 

3 - Khắc họa nỗi vất vả, gian lao và sự hi sinh của người bà; 

- Thể hiện tình yêu thương của người cháu đối với bà. 

1.0 

4 Thí sinh có thể trình bày cảm xúc của bản thân theo nhiều cách khác nhau, 

tuy nhiên cần xuất phát từ tình cảm chân thành. Một số gợi ý:  

- Cảm xúc yêu thương, gắn bó, biết ơn …. dành cho người bà hiền hậu, 

tảo tần, chăm lo cho con cháu;  

- Trân trọng tình cảm thiêng liêng của gia đình.  

1.0 

II  LÀM VĂN 7.0 

 

 1 Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn 

văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về vai trò của 

những kí ức tuổi thơ đối với việc hình thành nhân cách mỗi con 

người.  

2.0 

 

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 

Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng-

phân-hợp, móc xích hoặc song hành.  

0.25 

 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Vai trò của những kí ức tuổi thơ 

đối với việc hình thành nhân cách mỗi con người. 

0.25 

c. Triển khai vấn đề cần nghị luận 

Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp và kết hợp dẫn 

chứng để triển khai vấn đề theo nhiều cách. Có thể triển khai theo hướng:  

- Kí ức tuổi thơ là những kỉ niệm thời thơ ấu theo suốt cuộc đời của mỗi 

con người.  

- Ý nghĩa:  

+ Tạo cho bức tranh cuộc sống của mỗi người trở nên nhiều màu sắc; 

+ Nuôi dưỡng tâm hồn, tạo nên những cảm xúc đáng nhớ; 

+ Gắn liền với quá trình trưởng thành và góp phần hình thành nhân cách 

của mỗi con người; 

- Cần lưu giữ và trân trọng những kí ức của tuổi thơ.  

1.0 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

0.25 

 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 

0.25 

 

 2 Cảm nhận của anh/chị về vẻ hung bạo của con sông Đà trong thiên 

tùy bút Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân.  

5.0 
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a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái 

quát được vấn đề. 

0.25 

 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Vẻ hung bạo của con Sông Đà.  

0.5 

 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các 

thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các 

yêu cầu cơ bản sau:  

 

* Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Tuân, tác phẩm tùy bút Người lái 

đò Sông Đà và vấn đề nghị luận. 

0.5 

Vẻ hung bạo của con Sông Đà được thể hiện qua: 

- Cảnh vách đá hai bờ sông: không gian hẹp, hoang sơ… 

- Mặt ghềnh Hát Loóng: hung ác, dữ dằn… 

- Những “cái hút nước”: đầy mưu mô và nham hiểm,   

- Thác nước, thạch trận đá: gào thét, uy hiếp, nguy hiểm… 

 Sông Đà hùng vĩ, dữ dội, “kẻ thù số một của con người”. 

2.0 

* Những nét đặc sắc về nghệ thuật:  

- Liên tưởng phóng túng, tài hoa,… 

- Vận dụng hiệu quả các biện pháp tu từ;  

- Từ ngữ phong phú, sống động, giàu hình ảnh và có sức gợi cảm cao.  

…. 

1.0 

 

 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

0.25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 

0.5 

  TỔNG ĐIỂM 10.0 

 

.……………..Hết…………….. 
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GIA LAI 

 
 

ĐỀ THAM KHẢO 

SỐ 2 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

Bài thi: NGỮ VĂN 

(Đáp án – Thang điểm gồm có 02 trang) 

  

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3.0 

 1 Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích: nghị luận. 0.5 

2 Theo đoạn trích, để trở thành chính bản thân mình, tuổi trẻ cần phải: 

không ngừng vươn lên, không ngừng tìm lại chính mình, hỏi lại chính 

mình, dựng lập tiêu chuẩn cao nhất cho mình, theo đuổi cảnh giới cao 

nhất cho mình… 

0.5 

3 Có thể hiểu câu Trên thế giới này, mỗi một con người là độc nhất vô nhị: 

- Mỗi người là một cá thể duy nhất, độc đáo, không lặp lại, sự “độc nhất 

vô nhị đó” góp phần là nên sự đa dạng, phong phú cho xã hội. 

- Chính vì vậy, con người phải sống hết mình để khẳng định mình. 

1.0 

4 - Thí sinh có thể bày tỏ suy nghĩ của bản thân về vấn đề được đặt ra ở 

câu hỏi, lí giải một cách thuyết phục nhưng không trái với pháp luật và 

chuẩn mực đạo đức. 

- Gợi ý:  

Giấc mơ có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi con người. Vì, giấc mơ là 

ước mơ, là những điều ta mong muốn, giúp chúng ta tập trung hơn, xác 

định mục tiêu phấn đấu. Ước mơ cho ta động lực để tiếp tục cố gắng, 

làm cho cuộc sống có ý nghĩa. Ước mơ là điều thiêng liêng, và sống trên 

đời mỗi người nhất định đều sẽ có ước mơ của riêng mình…. 

1.0 

II  LÀM VĂN 7.0 

 

 1 Viết đoạn văn về ý nghĩa của sự khác biệt trong cuộc sống. 2.0 

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 

Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng- 

phân- hợp, móc xích hoặc song hành. 

0.25 

 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Ý nghĩa của sự khác biệt trong cuộc sống. 

0.25 

c. Triển khai vấn đề cần nghị luận 

Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn 

đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ ý nghĩa của sự khác biệt 

trong cuộc sống. Có thể theo hướng sau: 

- Sự khác biệt là những nét riêng, nét độc đáo khiến con người thể hiện 

được bản sắc riêng, không bị hòa tan trong đám đông. 

- Ý nghĩa của sự khác biệt: giúp chúng ta suy nghĩ độc lập, thể hiện cá 

tính bản thân; khẳng định, đề cao vai trò cá nhân trong xã hội; giúp thay 

đổi tư duy, tìm cho mình cách tiếp cận mới mẻ về sự vật, hiện tượng…. 

- Không phải sự khác biệt nào cũng có ý nghĩa. Có những khác biệt có ý 

nghĩa tích cực, có những khác biệt có ý nghĩa tiêu cực. Khác biệt tiêu 

cực chính là sự kì dị, quái gở, phá vỡ những vẻ đẹp văn hóa truyền 

thống. 

- Ngoài ra, đề cao sự khác biệt nhưng không cổ vũ cho lối sống ích kỉ, 

chối bỏ trách nhiệm với cộng đồng. 

- Phê phán những người đánh mất bản sắc cá nhân, sống lặp lại, nói theo, 

1.0 
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nghĩ theo người khác… 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

0.25 

 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 

0.25 

 

2 Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau trong bài thơ Tây Tiến của 

Quang Dũng: 

“Doanh trại bừng lên…..hoa đong đưa” 

5.0 

 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái 

quát được vấn đề. 

0.25 

 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Cảnh sinh hoạt, thiên nhiên và vẻ đẹp tâm hồn của người lính Tây Tiến.  

0.5 

 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các 

thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các 

yêu cầu cơ bản sau:  

 

* Giới thiệu khái quát về tác giả Quang Dũng, tác phẩm Tây Tiến và 

đoạn trích. 

0.5 

* Cảm nhận đoạn thơ 

- Về nội dung:  

+ Kỉ niệm đêm liên hoan văn nghệ thắm thiết tình quân dân.  

+ Cảnh thiên nhiên sông nước miền Tây Bắc thơ mộng. 

+ Đằng sau bức tranh về cảnh và người miền Tây Bắc, thấy được vẻ đẹp 

tâm hồn mơ mộng, hào hoa, lãng mạn và tình yêu thiên nhiên của người 

lính Tây Tiến. 

- Về nghệ thuật: Bút pháp lãng mạn, ngôn ngữ thơ giàu chất tạo hình, 

phóng khoáng, tài hoa… 

3.0 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

0.25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.  

 

0.5 

TỔNG ĐIỂM 10.0 
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ĐỀ THAM KHẢO 

ĐỀ 03 

(Đáp án – Thang điểm có 02 trang) 

 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3.0 

 1 Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: thuyết minh. 0.5 

2 Theo đoạn trích, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0: Hiện Việt Nam sẽ 

phải đối mặt với nhiều thách thức về chất lượng nguồn nhân lực như 

trình độ chuyên môn kĩ thuật của lao động còn thấp, chỉ chiếm hơn 20% 

lực lượng lao động; năng suất lao động thấp hơn nhiều nước trong khu 

vực ASEAN… 

0.5 

3 Việc dẫn nguồn và số liệu cụ thể trong đoạn trích có tác dụng nhấn mạnh 

chất lượng thông tin của đoạn trích. Học sinh phân tích được một số ý 

chính theo yêu cầu của câu hỏi, ví dụ: 

- Tác dụng của các cụm từ “theo dự báo của các chuyên gia…”, “các 

nhà kinh tế và khoa học cảnh báo…”, “theo Tổ chức Lao động quốc tế 

(ILO),…”: xác định rõ cơ sở khoa học, tăng tính xác thực, độ tin cậy của 

thông tin. 

- Tác dụng của các con số: làm rõ thực trạng, tăng sức cảnh báo,… 

1.0 

4 Thí sinh có thể bày tỏ suy nghĩ của bản thân về vấn đề được đặt ra ở câu 

hỏi, lí giải một cách thuyết phục nhưng không trái với pháp luật và 

chuẩn mực đạo đức. Sau đây là một vài gợi ý: 

- Đồng tình: tự động hóa sẽ thay thế con người lao động trong nhiều lĩnh 

vực. Quá trình thay thế này sẽ làm biến động thị trường lao động, thay 

đổi nhận thức về việc làm và nhu cầu tuyển dụng…; nâng cao hiệu suất 

làm việc, mang lại môi trường làm việc an toàn. Điều này dẫn đến nguy 

cơ người lao động có thể rơi vào cảnh thất nghiệp. 

- Không đồng tình: chỉ có những công việc mang tính lặp lại mới dễ bị 

thay thế. Những công việc thiên về cảm xúc và sáng tạo thì máy móc 

không thể thay thế con người. 

- Vừa đồng tình vừa không đồng tình: Kết hợp cả hai ý trên. 

1.0 

II  LÀM VĂN 7.0 

 

 1 Viết đoạn văn về hành trang cần thiết của giới trẻ để có thể vững 

vàng bước vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0. 

2.0 

 

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 

Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng- 

phân- hợp, móc xích hoặc song hành. 

0.25 

 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Hành trang cần thiết của giới trẻ để có thể vững vàng bước vào cuộc 

cách mạng công nghệ 4.0. 

0.25 

c. Triển khai vấn đề cần nghị luận 

Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển 

khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ hành trang cần 

thiết của giới trẻ để có thể vững vàng bước vào cuộc Cách mạng công 

nghệ 4.0. Có thể theo hướng sau: 

- Nhận thức đúng về cuộc Cách mạng công nghệ 4.0: Đó là xu hướng tự 

động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất; có tác động 

không nhỏ của đến cuộc sống của chúng ta. 

1.0 
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- Tác động của Cách mạng công nghệ 4.0 đến cuộc sống của chúng ta. 

- Hành trang tuổi trẻ cẩn chuẩn bị để bước vào cuộc Cách mạng công 

nghệ 4.0: thay đổi tư duy; trang bị kiến thức, kĩ năng; chủ động và năng 

động trong mọi việc; chuẩn bị ngoại ngữ, tri thức công nghệ để chuẩn bị 

hội nhập… 

- Phê phán một bộ phận giới trẻ lười “vận động”, bị thế giới bỏ lại phía 

sau. 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

0.25 

 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 

0.25 

 

2 Cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp của hình tượng người lính trong 

đoạn thơ. 

5.0 

 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái 

quát được vấn đề. 

0.25 

 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Vẻ đẹp hình tượng người lính trong đoạn thơ. 

0.5 

 

c. Triển khai vấn đềnghị luận thành các luận điểm 

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các 

thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các 

yêu cầu cơ bản sau:  

 

* Giới thiệu khái quát về tác giả Quang Dũng, tác phẩm Tây Tiến và 

đoạn trích. 

0.5 

* Về nội dung: cảm nhận về vẻ đẹp hình tượng người lính 

- Vẻ đẹp hào hùng, lãng mạn: 

+ Chân dung người lính kiêu hùng trong gian khổ: đoàn quân không mọc 

tóc, quân xanh màu lá, dữ oai hùm. 

+ Ý chí mãnh liệt và tâm hồn mộng mơ: mắt trừng gửi mộng, mơ Hà Nội 

dáng kiều thơm. 

- Vẻ đẹp bi tráng: 

+ Mất mát đau thương mà không bi lụy: mồ viên xứ, áo bào thay chiếu, 

về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. 

+ Sẵn sàng hiến dâng sự sống, tuổi trẻ: chẳng tiếc đời xanh. 

2.5 

* Về nghệ thuật 

- Sự kết hợp hài hòa giữa bút pháp hiện thực và lãng mạn; hình ảnh gợi 

cảm, gây ấn tượng sâu sắc. 

- Sử dụng nhiều từ Hán Việt; giọng thơ gân guốc, chắc khỏe, giàu nhạc 

tính, ngôn ngữ tạo hình độc đáo. 

0.5 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

0.25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 

 

0.5 

TỔNG ĐIỂM 10.0 
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ĐỀ 4  

 

 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3.0 

 1 Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: nghị luận 0.5 

2 “Căn bệnh thời gian” được nói đến trong đoạn trích là “Thời gian đang trôi đi, 

không còn đủ thời gian, và bạn phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa mới bắt kịp 

nó”. 

0.5 

3 Thí sinh có thể lí giải “nhanh hay chậm chỉ là tương đối” theo hướng: 

Mọi sự vận động, chuyển động có thể nhanh khi so sánh với trường hợp này 

nhưng cũng có thể chậm khi so sánh trong các trường hợp khác; nhanh hay 

chậm còn do cảm nhận của mỗi người… 

1.0 

4 Thí sinh nêu rõ quan điểm, suy nghĩ cá nhân tuy nhiên cần lý giải thuyết phục, 

hợp lí, không trái pháp luật và chuẩn mực đạo đức. Có thể tham khảo các kiến 

giải sau: 

- Đồng tình: sống nhanh là sống vội vàng, gấp gáp, để bản thân cuốn theo vòng 

quay bận rộn của công việc, không ý thức một cách sâu sắc sự tồn tại mọi thứ 

xung quanh, đó là cách sống hời hợt, thiếu chiều sâu, nhiều áp lực… 

- Không đồng tình: cuộc sống thời nay phát triển một cách chóng mặt, nếu con 

người không sống theo guồng quay thật nhanh đó, sẽ bị tụt hậu. Hơn nữa, cuộc 

sống và tuổi trẻ vốn ngắn ngủi, vậy nên con người phải sống vội vàng, chạy đua 

với thời gian, sống trọn vẹn từng giây phút để không phí hoài tuổi trẻ, cuộc đời. 

- Vừa đồng tình vừa không đồng tình: kết hợp hai ý kiến trên. 

1.0 

II  LÀM VĂN 7.0 

 

 1 Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) 

trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa của sống chậm. 

2.0 

 

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 

Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng- phân- 

hợp, móc xích hoặc song hành. 

0.25 

 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: ý nghĩa của sống chậm. 0.25 

c. Triển khai vấn đề cần nghị luận 

Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị 

luận theo nhiều cách những phải làm rõ ý nghĩ của việc sống chậm. Sau đây là 

một vài gợi ý:  

- Sống chậm là tìm ra cho mình những điểm “nghỉ” để nạp năng lượng, cảm 

nhận rõ hơn, yêu thương nhiều hơn, sắp xếp thứ tự ưu tiên và nhận ra đâu là giá 

trị bất biến trong cuộc đời mình.  

- Đây là một quan điểm sống tích cực; 

- Giúp lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống; 

- Tâm hồn con người trở nên thâm trầm, sâu sắc, chín chắn và trưởng thành…  

 - Mặc khác, quan niệm sống chậm cũng cần được hiểu một cách linh hoạt, đôi 

khi trong cuộc sống cũng cần biết nắm bắt cơ hội để có thể đạt được mục đích 

một cách nhanh chóng. 

1.0 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

0.25 

 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 

0.25 
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2 Cảm nhận của anh chị về những khám phá, suy ngẫm của nghệ sĩ nhiếp 

ảnh Phùng trong đoạn trích. 

5.0 

 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát 

được vấn đề. 

0.25 

 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Những khám phá, suy ngẫm của nghệ sĩ 

nhiếp ảnh Phùng trong đoạn trích. 

0.5 

 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác 

lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu cơ bản 

sau:  

 

* Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Minh Châu, tác phẩm Chiếc thuyền 

ngoài xa và đoạn trích. 

0.5 

* Cảm nhận: 

- Tấm ảnh chiếc thuyền ngoài xa của Phùng có giá trị nghệ thuật cao: Những 

tấm ảnh tôi mang về… rất bằng lòng. 

- Tấm ảnh có giá trị lâu bền, được mọi người yêu thích. Sự đánh giá cao ấy 

xứng đáng với công sức Phùng đã bỏ ra để  “phục kích” nhiều ngày mới  

“chộp” được. 

- Nội dung được phản ánh trong bức ảnh:  

+ “cái màu hồng hồng của ánh sương mai”, đó là chất thơ, vẻ đẹp lãng mạn của 

cuộc đời, cũng là biểu tượng của nghệ thuật.  

+ Và nếu nhìn lâu hơn, bao giờ anh cũng thấy “người đàn bà ấy đang bước ra 

khỏi tấm ảnh”, đó là hiện thân của những lam lũ, khốn khó, là sự thật cuộc đời. 

+ Ý nghĩa: Nghệ thuật chân chính không thể tách rời, thoát li cuộc sống. Nghệ 

thuật chính là cuộc đời và phải vì cuộc đời. 

- Qua đây tác giả muốn nói: người nghệ sĩ phải trung thực, dũng cảm nhìn thẳng 

và nhìn sâu sắc vào hiện thực; hãy rút ngắn khoảng cách giữa nghệ thuật và 

cuộc đời. 

2.5 

* Về nghệ thuật: giọng văn chiêm nghiệm, giàu chất triết lí… 0.5 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

0.25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 

0.5 

TỔNG ĐIỂM 10.0 
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Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 
3.0 

 

1 Phương thức biểu đạt chính: nghị luận 0.5 

2 Theo đoạn trích, chúng ta luôn phải lao về phía trước với một nỗi sợ bị 

thất bại, sợ bị thụt lùi, sợ gặp những điều bất trắc. 

0.5 

3 Xoa dịu những tâm hồn đang mệt nhoài, được hiểu là: 

- Làm giảm bớt những căng thẳng, mệt nhọc, lo sợ, bi quan; 

- Tạo dựng được niềm tin, niềm hi vọng trong cuộc sống. 

1.0 

4 Thí sinh nêu được ý kiến của mình về quan niệm (đồng tình/không 

đồng tình/đồng tình một phần) và lập luật chặt chẽ, thuyết phục để làm 

rõ quan điểm đó. Có thể theo gợi ý sau: 

- Đồng tình: Cuộc sống vốn tồn tại hai mặt xấu - tốt, con người dễ bị 

tác động, ảnh hưởng của những mặt tiêu cực và xấu xí. 

- Không đồng tình: Con người vẫn có thể làm chủ bản thân, không bị 

chi phối bởi hoàn cảnh. 

- Đồng tình một phần: kết hợp hai ý trên. 

1,0 

II  LÀM VĂN 7.0 

 

1 Từ phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 

chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa của thái độ “Bình 

tĩnh sống” đối với  tuổi trẻ hôm nay. 

2.0 

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn: có thể trình bày đoạn văn 

theo theo  cách  diễn  dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song 

hành. 

0.25 

b.  Xác định đúng vấn đề nghị luận: Ý nghĩa của thái độ “Bình tĩnh 

sống” đối với  tuổi trẻ trong cuộc sống hôm nay. 

0.25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận   

Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề 

nghị luận theo nhiều cách nhưng cần làm rõ ý nghĩa của thái độ “Bình 

tĩnh sống” đối với  tuổi trẻ trong cuộc sống hôm nay. Có thể triển khai 

theo hướng sau: 

-  Bình tĩnh sống là một thái độ sống chừng mực, biết tiết chế trong mọi 

suy nghĩ, hành động, cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách từ tốn, 

chín chắn. 

- Lối sống bình tĩnh giúp tuổi trẻ nhận ra giá trị đích thực của cuộc 

sống; việc suy nghĩ chín chắn giúp tránh những sai lầm không đáng có. 

- Bình tĩnh sẽ mở ra những khoảng thời gian để phấn đấu hoàn thành 

mục tiêu. 

- Cảm nhận sâu sắc ý nghĩa, giá trị sống của bản thân, không hồ đồ, 

chạy theo tư duy đám đông, tát nước theo mưa... 

1.0 

d.  Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt  0.25 

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách 

diễn đạt mới mẻ.  

0.25 
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 2 Cảm nhận về Đất Nước trong đoạn trích thơ. 5.0 

  

  

 a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái 

quát được vấn đề. 

0.25 

 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: cảm nhận về hình tượng Đất 

Nước trong đoạn trích. 

0.5 

 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các 

thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các 

yêu cầu cơ bản sau:  

 

* Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Khoa Điềm, trường ca Mặt 

đường khát vọng, đoạn trích và hình tượng Đất Nước. 

0.5 

* Nội dung: Tác giả có cái nhìn mới mẻ về cội nguồn đất nước: đất 

nước bắt nguồn từ chiều sâu văn hóa, văn học, lịch sử và truyền thống 

dân tộc. 

- Đất Nước bắt nguồn từ những điều bình dị, gần gũi, thân thương 

trong đời sống nhân dân từ xa xưa, gắn với phong tục tập quán, hình 

thành nên văn hóa bản sắc của dân tộc. 

- Đất Nước trưởng thành cùng quá trình lao động sản xuất và quá trình 

đấu tranh chống giặc ngoại xâm. 

* Nghệ thuật: 

- Từ Đất Nước được viết hoa hai thành tố một cách trang trọng. 

- Giọng thơ trữ tình - chính luận, thể thơ tự do giàu cảm xúc, sự vận 

dụng sáng tạo nhiều yếu tố của văn hóa và văn học dân gian làm sáng 

tỏ thêm tư tưởng " Đất Nước của Nhân dân". 

3.0 

d. Chính tả, ngữ pháp:  Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 0.25 

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách 

diễn đạt mới mẻ. 

0.5 

  TỔNG ĐIỂM 10.0 

 

.……………..Hết…………….. 
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Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3.0 

 

1 Phương thức biểu đạt chính: nghị luận 0.5 

2 Theo Tổng thống Donald Trump, khi “sống đúng theo các giá trị của 

mình", nghĩa là: “Bạn phải sẵn sàng đối mặt với chỉ trích từ những 

người không đủ dũng cảm để làm những gì đúng đắn”. 

0.5 

3 Hình ảnh “Con đường hẹp ít người dám đi” được hiểu: 

- Là con đường vắng, nhỏ hẹp, không thông thuận, khó đi. 

- Chỉ cho lối sống của những con người dũng cảm, sống đúng theo các 

giá trị của mình dù biết cuộc sống ấy sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.  

1.0 

4 Thí sinh nêu được quan điểm của mình(cần thiết/ không cần thiết) và 

lập luật chặt chẽ, thuyết phục để làm rõ quan điểm đó. Sau đây là gợi ý: 

- Cần thiết: Con người chỉ có sống đúng theo các giá trị thì con người 

mới hoàn thiện được nhân cách, thanh thản, bình an trong tâm hồn và 

nhận được sự yêu mến, kính trọng của những người xung quanh. 

- Không đồng tình với quan điểm trên: Thí sinh có thể nêu quan điểm 

khác nhưng phải phù hợp với đạo lí và pháp luật. 

1.0 

II  LÀM VĂN 7.0 

 

1 Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết đoạn văn (khoảng 200 

chữ) trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến: không có cái gì đáng giá 

trên đời này lại đến với ta một cách dễ dàng. 

2.0 

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn: có thể trình bày đoạn văn 

theo theo  cách  diễn  dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song 

hành. 

0.25 

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Giá trị của những cái đáng giá ta 

đang có. 

0.25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận   

Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị 

luận theo nhiều cách nhưng cách nhưng phải làm rõ Giá trị của những 

cái đáng giá ta đang có. Có thể triển khai theo hướng sau:  

- Cái đáng giá trên đời là những gì tốt đẹp thuộc về vật chất và tinh thần 

mà con người đang có. Những điều đó, thường con người phải trải qua 

quá trình nỗ lực, rèn luyện và trải nghiệm mới có thể đạt được. 

- Để có được những điều đáng giá trên đời, mỗi con người cần nhận thức 

được những cái đáng giá trên đời để kiên trì, dũng cảm, nỗ lực làm 

1.0 
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những điều đúng đắn, không sợ hãi, không bỏ cuộc.  

- Hiểu được để có những điều đáng giá đôi khi bản thân phải trả giá.  

- Phê phán lối sống ích kỉ, hèn nhát, nhiều dục vọng cá nhân…  

- Con người cần kiên trì theo đuổi lối sống đúng đắn, nỗ lực để đạt được 

những gì tốt đẹp và biết trân trọng, gìn giữ nó.  

d.  Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt  0.25 

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách 

diễn đạt mới mẻ.  

0.25 

 

2 Cảm nhận về đoạn thơ trong đoạn trích Đất Nước của Nguyễn 

Khoa Điềm 

5.0 

  

  

 a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái 

quát được vấn đề. 

0.25 

 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Cảm nhận đoạn thơ. 0.5 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các 

thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các 

yêu cầu cơ bản sau:  

 

* Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Khoa Điềm, đoạn trích Đất 

Nước và đoạn thơ. 

0.5 

* Về nội dung: 

- Đất Nước kết tinh, hóa thân trong cuộc sống của mỗi người, là sự hòa 

quyện không thể tách rời giữa cá nhân với cộng đồng. 

- Đất Nước giản dị, gần gũi trong hiện tại; triển vọng tươi sáng trong 

tương lai. 

- Mỗi người phải có trách nhiệm với sự trường tồn của Đất Nước. 

* Về nghệ thuật:  

- Từ Đất Nước được viết hoa hai thành tố một cách trang trọng. 

- Thể thơ tự do, câu thơ dài ngắn đan xen, giọng điệu thơ tâm tình, sâu 

lắng, hòa quyện giữa chất chính luận với trữ tình. 

- Ngôn ngữ, hình ảnh thơ bình dị, giàu sức gợi; nghệ thuật điệp ngữ, 

liệt kê…  

3.0 

d. Chính tả, ngữ pháp:  Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt. 0.25 

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách 

diễn đạt mới mẻ. 

0.5 

  TỔNG ĐIỂM 10.0 
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Phần Câu Nội dung Điểm 

I ĐỌC HIỂU 3.0 

 1 Phương thức biểu đạt chính: nghị luận. 0.5 

2 Thí sinh có thể nêu một trong các biện pháp tu từ sau:  

- So sánh: Còn những kẻ ru rú như gián ngày.  

- Liệt kê: cả đời không dám đi đâu xa nhà, không dám làm quen với một 

người khách lạ.  

... 

0.5 

3 Nội dung chính của đoạn trích:  

- Đoạn trích nói về thói nhút nhát, tính cách yếu hèn của một bộ phận 

thanh niên quen được nuông chiều.  

- Thức tỉnh thanh niên dám nghĩ, dám làm để có một tương lai tươi sáng 

1.0 

4 Thí sinh có thể rút ra những bài học khác miễn là phù hợp với nội dung 

đoạn trích, không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Sau đây là 

một vài gợi ý:  

- Phải rèn luyện bản lĩnh, tập xông pha, dám mạo hiểm, dám thử thời 

vận. 

- Dám chấp nhận thất bại để có một thành tựu xuất sắc trong tương lai. 

... 

1.0 

II LÀM VĂN 7.0 

 1 

 

 

Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về mặt tích 

cực của tính mạo hiểm đối với thanh niên. 

2.0 

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 

    Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, móc 

xích, song hành, tổng - phân - hợp, tuy nhiên cần đảm bảo đúng hình 

thức đoạn văn nghị luận; diễn đạt ý mạch lạc. 

0.25 

b. Đáp ứng yêu cầu về nội dung 

 Học sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề 

nghị luận, có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần làm rõ các ý cơ 

bản sau: 

- Mạo hiểm là dám hành động, chấp nhận thử thách để đạt thành công 

cao hơn sức của mình trong công việc. 

- Mạo hiểm giúp con người trở nên tự tin, bản lĩnh; có giải pháp, có kế 

hoạch để hành động giành lấy thành quả vượt trội.  

- Giúp bản thân khám phá ra khả năng của mình và có những trải nghiệm 

ý nghĩa, bổ ích cho lần sau.  

- Mạo hiểm có chút phiêu lưu nhưng không được hoang tưởng; không  

mạo hiểm (người nhút nhát) khó có thành công nổi bật... 

1.25 

c. Chính tả, dùng từ, đặt câu 

 Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt.  

0.25 

d. Sáng tạo 

Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận. 

 

0.25 

2 Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ trong bài Sóng của Xuân Quỳnh. 5.0 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái 

quát được vấn đề. 

0.25 

https://o2.edu.vn/


✅Truy cập https://o2.edu.vn để cập nhật các tài liệu, đề thi TN THPT mới nhất 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Tâm trạng nhớ nhung của nhân 

vật trữ tình.  
0.50 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các 

thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các 

yêu cầu cơ bản sau:  

3.5 

 

 

* Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn thơ nghị luận.  

* Triển khai vấn đề 

- Mượn hình ảnh ẩn dụ, Xuân Quỳnh diễn tả nỗi nhớ da diết của nhân vật 

em dành cho người yêu. Nhân vật em lại tách ra khỏi sóng để diễn tả tận 

cùng nỗi nhớ: từ ý thức sang cõi vô thức. 

- Nhân vật em còn bộc lộ nỗi tương tư và lòng chung thủy, sức mạnh tình 

yêu và chủ động trong tình yêu. 

- Nghệ thuật thể hiện cấu trúc sóng đôi hai hình tượng góp phần thể hiện 

vẻ đẹp truyền thống mà hiện đại của người phụ nữ. 

- Phép điệp, phép đối kết hợp với nhịp thơ đều 5/5 góp phần diễn tả con 

sóng yêu trùng điệp trào dâng trong lòng. 

- Giọng thơ sôi nổi, da diết góp phần thể hiện sức sống của hồn thơ... 

 

* Đánh giá chung: Qua nỗi nhớ, đoạn thơ thể hiện vẻ đẹp tình yêu và tâm 

hồn người phụ nữ. 

 

d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 0.25 

 e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn 

đạt mới mẻ. 
0.5 

 

------------ Hết ---------- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

GIA LAI 

 
 

ĐỀ THAM KHẢO 

ĐỀ 8 

KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

Bài thi: NGỮ VĂN 

(Đáp án – Thang điểm gồm có 02 trang) 

   

 

Phần Câu Nội dung  Điểm 

I ĐỌC HIỂU 3.0 

 1 Phương thức biểu đạt chính: nghị luận. 0.5 

2 Thí sinh nêu được một trong các biện pháp tu từ sau: 

- Câu hỏi tu từ: Bạn có bao giờ ngồi suy nghĩ nghiêm túc về những gì 

mình thật sự yêu thích? Những gì mình thật sự có khả năng?... 

- Điệp ngữ: ngọn lửa xanh v.v... 

0.5 

3 Hình ảnh “ngọn lửa xanh” có nghĩa: nơi sự đam mê và năng lực giao 

nhau. Nói cách khác, ngọn lửa xanh chính là niềm đam mê. 

1.0 

4 Thí sinh nêu rõ quan điểm, suy nghĩ cá nhân. Tuy nhiên cần kiến giải 

thuyết phục, hợp lí, không trái với chuẩn mực đạo đức và luật pháp. Có 

thể tham khảo gợi ý sau: 

      Muốn tìm kiếm niềm đam mê của mình thì hãy chọn việc làm theo sở 

thích kết hợp với năng lực bản thân và mục tiêu mong muốn … 

1.0 

II LÀM VĂN 7.0 

 1 

 

 

Suy nghĩ của mình về vai trò của niềm đam mê tích cực trong cuộc sống. 2.0 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái 

quát được vấn đề. 

0.25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Tâm trạng nhớ nhung của nhân 

vật trữ tình.  

0.25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các 

thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các 

yêu cầu cơ bản sau:  

- “Đam mê” là sở thích ở mức độ cao và khát khao đạt được mục đích mà 

mình theo đuổi. 

- Vai trò của niềm đam mê:  kích thích suy nghĩ và tìm cách để thực hiện, 

để đạt mục tiêu… 

- Giúp con người dồn tâm huyết trong hành động và tạo ra kì tích 

-  Phê phán những kẻ thiếu đam mê ... 

1.25 

d. Chính tả, dùng từ, đặt câu 

 Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt.  

0.25 

e. Sáng tạo 

Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận. 

 

0.25 

 2 Cảm nhận về sự hữu hạn của đời người và khát vọng hóa thân của 

nhân vật trữ tình trong đoạn thơ. 

5.0  

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái 

quát được vấn đề. 

0.5 
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b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận  

 Sự hữu hạn của đời người và khát vọng hóa thân của nhân vật trữ tình 

trong đoạn thơ. 

0.5 

c. Triển khai vấn đề cần nghị luận  

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các 

thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các 

yêu cầu cơ bản sau: 

3.5 

 

 

* Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn thơ nghị luận.  

* Triển khai vấn đề: Trên cơ sở hiểu biết bài thơ Sóng, thí sinh cảm nhận 

đoạn thơ theo định hướng sau: 

- Xuân Quỳnh suy tư về đời người ngắn ngủi, tiếc cho đời người và 

muốn nắm giữ mãi hạnh phúc đang có. 

- Nhân vật em khát khao hóa thân vào con sóng vĩnh hằng để có tình yêu 

bất tử, hạnh phúc vĩnh viễn. 

- Ước vọng này biểu hiện tâm hồn người phụ nữ đang yêu, muốn sống 

hết mình cho tình yêu. Khát vọng này biểu hiện giá trị nhân văn. 

- Nghệ thuật: dùng từ và phép đối góp phần thể hiện vẻ đẹp dịu dàng nữ 

tính; nhịp thơ 5/5 diễn tả con sóng yêu trùng điệp; giọng thơ sâu lắng, 

hình ảnh thơ phóng khoáng góp phần thể hiện nét đẹp của hồn thơ rộng 

mở, giàu cảm xúc mà vẫn sắc sảo… 

 

 

* Đánh giá chung:  

Khát vọng hạnh phúc mang tính phổ biến và giàu tính nhân văn. 

Thái độ biết trân trọng đời người và giữ gìn hạnh phúc. 

 

d. Chính tả, dùng từ, đặt câu  

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

0.25 

 e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 

0.25 

 

-------- Hết -------- 
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ĐỀ THAM KHẢO  

(ĐỀ 9) 

KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

Bài thi: NGỮ VĂN 

(Đáp án – Thang điểm gồm có 02 trang) 

  

 

Phần Câu  Nội dung Điểm 

I ĐỌC HIỂU                                                                                                             3.0 

 

 

 

 

1 

Phương thức biểu đạt chính trong đoạn (2): nghị luận.  0.5 

2 Ngoài những buổi tập và thi đấu, Ronaldo thường làm:  

- Chăm chút đến từng sợi cơ, từng calo thực phẩm anh ăn vào mỗi bữa; 

- Kỉ luật đến từng phút ở bể bơi, từng giây ở phòng tập gym. 

0.5 

3 Cụm từ “những bước chân nửa vời” được hiểu là: Lối làm việc, học tập, 

sinh hoạt... không đến nơi, đến chốn, không chuyên tâm, không nghiêm 

túc... 

1.0 

4 Thí sinh nêu rõ quan điểm, suy nghĩ cá nhân tuy nhiên cần lý giải thuyết 

phục, hợp lí. Có thể tham khảo các kiến giải sau: 

- Đồng ý: khi làm bất cứ việc gì nếu muốn đạt kết quả tốt thì phải 

nghiêm túc, cẩn trọng, chuyên tâm. Sự nghiêm túc về lâu dài tạo nên tính 

chuyên nghiệp; làm việc nghiêm túc tạo được niềm tin, sự kính trọng từ 

người khác. 

- Nếu thí sinh trả lời không đồng ý hoặc đồng ý một phần thì phải có lý 

giải thuyết phục, không trái với đạo đức, pháp luật.  

1.0 

 

 

 

 

II LÀM VĂN 7.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn 

(khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa của sự 

nghiêm túc trong công việc hàng ngày.   

2.0 

a. Đảm bảo yêu cầu về cấu trúc đoạn văn nghị luận 

Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng-

phân-hợp, móc xích hoặc song hành. 

0.25 

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: ý nghĩa của sự nghiêm túc trong 

công việc hàng ngày 

0.25 

c. Triển khai nội dung đoạn văn: Học sinh sử dụng kết hợp thông tin có 

sẵn trong ngữ liệu với chính kiến và trải nghiệm riêng của bản thân để 

nghị luận. Bài làm của học sinh có thể triển khai trên những gợi ý sau: 

- Nghiêm túc trong công việc tạo thói quen, tính kỉ luật.  

- Tạo hiệu quả và rút ngắn con đường đến thành công.  

- Tạo được niềm tin từ người khác, từ cộng đồng.  

…. 
Lưu ý: Học sinh có thể trả lời không giống với gợi ý trên nhưng không trái với 

1.0 
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đạo đức, pháp luật thì giám khảo cần cân nhắc cho điểm. 

d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 0.25 

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn 

đạt mới mẻ. 

0.25 

2 Cảm nhận về bức tranh Việt Bắc trong hai đoạn thơ. 5.0 

 a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận. 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái 

quát được vấn đề. 

0.25 

 b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:  

Bức tranh chiến khu Việt Bắc qua hai đoạn thơ. 

0.5 

 c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm. 

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các 

thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các 

yêu cầu cơ bản sau:  

* Khái quát về tác giả tác phẩm và nêu vấn đề cần nghị luận 

* Cảm nhận về hai đoạn thơ 

- Đoạn thơ thứ nhất:  

+ Mượn lời của người ở lại, tác giả tái hiện một cách sinh động những 

tháng ngày kháng chiến thiếu thốn, gian khổ. Tinh thần đồng cam cộng 

khổ và tình cảm của người dân Việt Bắc với cách mạng gắn bó, sắt son. 

+ Hình ảnh thơ chân thực, gần gũi kết hợp với phép điệp cú pháp làm 

tăng thêm sự nhớ thương, lưu luyến.  

- Đoạn thơ thứ hai: 

+ Tác giả tái hiện khung cảnh Việt Bắc tưng bừng, rộn rã trong những 

ngày tin vui chiến thắng từ khắp nơi đổ về. 

+ Phép liệt kê kết hợp với giọng thơ dồn dập tạo nên không khí phấn 

chấn, vui sướng vỡ òa. 

* Đánh giá chung: Hai đoạn thơ góp phần tạo nên “chất tình ca” và 

“chất anh hùng ca” của bài thơ Việt Bắc; tạo nên chất trữ tình chính trị và 

chất sử thi của phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu. 

3.5 

  d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

0.25 

  e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn 

đạt mới mẻ. 

0.5 

-----------------HẾT----------------- 
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Phần Câu  Nội dung Điểm 

I ĐỌC HIỂU                                                                                                       3.0 

 

 

 

1 Phương thức biểu đạt chính trong đoạn (2): nghị luận  0.5 

2 Lòng tự tin bắt nguồn: từ bên trong bạn, từ sự biết mình. 0.5 

3 “tự biết mình” có nghĩa là: 

- Biết được khả năng (ưu điểm) cũng như hạn chế về của bản thân; 

- Biết được sở thích, tâm tư, hoài bão, khát vọng ... của bản thân. 

1.0 

 

4 Học sinh trình bày và lí giải quan điểm cá nhân. Có thể đồng tình 

hoặc phản đối hoặc vừa đồng tình, vừa phản đối. Mọi quan điểm phù 

hợp với đạo đức và pháp luật đều được chấp nhận. Sau đây là một 

vài gợi ý:  

- Đồng tình: vì mỗi người có một giá trị riêng, có sẵn. Chỉ có bản 

thân mình mới ý thức được một cách chính xác những giá trị ấy; xây 

dựng lòng tự tin xuất phát từ chính mình có ý nghĩa quyết định nhất.  

- Không đồng tình: vì như vậy là tuyệt đối hóa vai trò của bản thân – 

cái tôi cá nhân dễ nhận đến sự tự phụ, kiêu căng. 

- Vừa đồng tình vừa không đồng tình: Kết hợp cả hai ý trên.  

1.0 

 

 

 

 

 

 

 

II LÀM VĂN 7.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) trình bày cách thức rèn 

luyện bản thân để trở nên tự tin. 

2.0 

a. Đảm bảo yêu cầu về cấu trúc đoạn văn nghị luận 

Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, 

tổng-phân-hợp, móc xích hoặc song hành. 

0.25 

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Cách rèn luyện bản thân để trở 

nên tự tin. 

0.25 

c. Triển khai nội dung đoạn văn: 

Bài làm của học sinh có thể triển khai trên những gợi ý sau: 

- Bồi dưỡng kiến thức và rèn luyện kĩ năng;  

+ Vượt qua sự sợ hãi, ngại ngùng khi muốn bày tỏ suy nghĩ hoặc 

hành động; 

+ Tập thói quen đối mặt với thất bại bằng sự bình tĩnh, lòng kiên trì 

và khả năng chủ động của bản thân. 

- Thường xuyên rèn hoạt động thể chất, chế độ dinh dưỡng để giảm 

thiểu căng thẳng, tái tạo năng lượng cho cơ thể. 

… 

1.0 

 

 

d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 0.25 

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách 

diễn đạt mới mẻ. 

0.25 

2 Cảm nhận về hình ảnh thiên nhiên và con người Việt Bắc trong 

đoạn thơ. 

5.0 

 a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận. 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài 

khái quát được vấn đề. 

0.25 
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 b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Hình ảnh thiên nhiên và con 

người Việt Bắc qua đoạn thơ.  

0.5 

 c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm. 

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt 

các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm 

bảo các yêu cầu cơ bản sau:  

* Khái quát về tác giả tác phẩm và nêu vấn đề cần nghị luận. 

* Cảm nhận về hình ảnh thiên nhiên và con người Việt Bắc qua 

đoạn thơ 

- Về nội dung: 

+ Cảnh thiên nhiên: được tái hiện ở cả bốn mùa với màu sắc và vẻ 

đẹp khác nhau: mùa đông tươi tắn; mùa xuân trong sáng, tinh khôi và 

đầy sức sống; mùa hè rực rỡ, sôi động; mùa thu lãng mạn, yên ả, 

thanh bình. 

+ Con người: Trong nỗi nhớ của nhà thơ, con người Việt Bắc hiện 

lên thật đẹp, cần cù, chăm chỉ và rất đỗi ân tình, luôn là chủ thể của 

bức tranh thiên nhiên. 

+ Cảnh và người hòa quyện, gắn bó nhau. Con người làm cho cảnh 

trở nên gần gũi, sinh động, có hồn. Nhờ cảnh, vẻ đẹp con người được 

tôn vinh. 

- Về nghệ thuật: 

+ Đoạn thơ có cấu trúc hoàn chỉnh như một bài thơ. Các câu thơ 

được bố trí xen kẽ giữa tả cảnh và tả người tạo nên cấu trúc hài hòa, 

cân đối. 

+ Hình ảnh đẹp; âm điệu ngọt ngào, tha thiết; cách xưng hô gần gũi, 

quen thuộc; phép điệp cú pháp, liệt kê… 

- Đánh giá chung:  

+ Đoạn thơ thể hiện nỗi nhớ sâu nặng về thiên nhiên và con người 

Việt Bắc trong cuộc kháng chiến gian khổ mà hào hùng của dân tộc. 

+ Là đoạn thơ hay nhất trong bài Việt Bắc, thể hiện rõ nét phong 

cách nghệ thuật thơ Tố Hữu. 

3.5 

 

  d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

0.25 

  e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách 

diễn đạt mới mẻ. 

0.5 

TỔNG ĐIỂM 10.0 
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ĐỀ THAM KHẢO 

(ĐỀ 11) 

KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

Bài thi: NGỮ VĂN 

(Đáp án – Thang điểm gồm có 02 trang) 

  

   

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3.0 

 1 Phương thức biểu đạt chính: nghị luận. 0.5 

2 Lòng đố kị gây nên những tác hại: 

- Làm cho kẻ đố kị không được sống thanh thản, luôn dằn vặt khổ đau vì 

những lí do không chính đáng;  

- Có thể dẫn họ đến những mưu đồ xấu xa, thậm chí phạm tội ác. 

0.5  

3  Lòng cao thượng được hiểu là: 

- Người có nhân cách, đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị và trung thực... 

- Sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn; chia sẻ, cưu mang giúp đỡ người khác, không 

ích kỉ, hẹp hòi, tư lợi cá nhân. 

1.0  

4 Hành động của bản thân để tránh nảy sinh lòng đố kị:  

- Luôn quan tâm, chia sẻ với mọi người xung quanh;  

- Phải biết đấu tranh với bản thân để vượt lên những tư tưởng ích kỉ, hẹp hòi, 

từ bỏ thói xấu nguy hại này... 

- Thường xuyên rèn luyện đạo đức, nhân cách, lối sống tích cực, tiến bộ. 

1.0  

II  LÀM VĂN 7.0 

 1 Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 

chữ) trình bày ý nghĩa của “tình cảm cao thượng” trong cuộc sống hiện 

nay. 

2.0 

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 

Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng-phân-

hợp, móc xích hoặc song hành.  

0.25 

 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Ý nghĩa của tình cảm cao thượng trong 

cuộc sống con người. 

0.25 

c. Triển khai vấn đề cần nghị luận 

Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp và kết hợp dẫn chứng để 

triển khai vấn đề theo nhiều cách. Có thể triển khai theo hướng:  

- Tình cảm cao thượng là lối sống đẹp, chân thành, thủy chung,… 

- Tình cảm cao thượng tạo nên những giá trị sống cao đẹp; thúc đẩy sự tiến bộ 

của xã hội.  

- Người có tình cảm cao thượng luôn được mọi người trân trọng và yêu quý.  

- Phê phán lối sống giả tạo, ích kỉ, giả dối, vô ơn... 

1.0 

 

 

 

 

  

d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 0.25 

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt 

mới mẻ. 

0.25 

2 Cảm nhận của anh chị về diễn biến tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ trong 

truyện ngắn “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân. 

5.0 
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a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận. 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát 

được vấn đề. 

0.25 

 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Diễn biến tâm trạng của nhân vật bà cụ 

Tứ trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân. 

0.5 

 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm. 

Thí sinh triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập 

luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:  

 

* Giới thiệu khái quát về tác giả Kim Lân, tác phẩm “Vợ Nhặt” và vấn đề nghị 

luận. 

0.5 

* Nội dung: diễn biến tâm trạng của nhân vật bà cụ Tứ. 

- Ban đầu (thấy người đàn bà lạ trong nhà): Ngạc nhiên, không tin vào sự thật; 

- Sau khi hiểu rõ sự tình (con trai của mình có vợ): bà càng ngạc nhiên, vừa vui 

mừng vừa lo lắng, xót xa, buồn tủi và thương các con, thương chính 

mình...;        

- Lúc sum họp gia đình (sáng hôm sau): vui sướng, phấn khởi, lạc quan và tin 

vào tương lai tươi sáng.    

=> Tấm lòng nhân hậu, vị tha, niềm lạc quan tin tưởng vào tương lai ở người 

mẹ...      

* Nghệ thuật: khắc họa nhân vật sinh động, miêu tả diễn biến tâm lý tinh tế; 

ngôn ngữ mộc mạc, giản dị…. 

3.0 

 

 

 

 

 

  

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

0.25 

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt 

mới mẻ. 

0.5 

TỔNG ĐIỂM 10.0 
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ĐỀ THAM KHẢO  

(ĐỀ 12) 

KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

Bài thi: NGỮ VĂN 

(Đáp án – Thang điểm gồm có 02 trang) 

 

 

   

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3.0 

 1 Phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong đoạn trích: báo chí. 0.5 

2 Hành vi của người hôi của trong đoạn trích: 

- Tranh nhau giành giật các thùng bia còn nguyên bị rớt xuống; 

- Thu gom các lon bia văng ra khỏi thùng. 

0.5  

3 Từ hôi của trong đoạn trích được hiểu: ăn cướp, chiếm đoạt tài sản của 

người bị nạn.  

1.0 

4 Để hạn chế tình trạng hôi của, chúng ta cần phải: 

- Tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách lối sống; tuyên truyền cho người 

dân hiểu biết pháp luật. 

- Lên án, phê phán và có biện pháp xử lý kịp thời với hành vi này. 

1.0 

  

II  LÀM VĂN 7.0 

 1 Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn 

(khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về hành vi hôi của? 

2.0 

 

a. Đảm bảo yêu cầu về cấu trúc đoạn văn nghị luận 

Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng-phân-

hợp, móc xích hoặc song hành. 

0.25 

 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Suy nghĩ về tác hại của hành vi hôi 

của.  

0.25 

c. Triển khai vấn đề cần nghị luận 

- Hôi của là hành vi chiếm đoạt tài sản của người bị nạn mang tính công 

nhiên do nhiều người thực hiện; 

- Xuất phát từ lòng tham lam, ích kỉ và sự vô cảm đối với người khác;  

- Hôi của gây nên nhiều tác hại như: gây tổn thất về kinh tế, tinh thần cho 

người bị nạn; gây mất trật tự an ninh xã hội; gây nên hình ảnh phản cảm; 

con người mất niềm tin vào nhau ...;  

- Đây là hành vi xấu cần phê phán; biểu dương những người sống có trách 

nhiệm với người khác. 

1.0 

 

 

 

 

  

d. Chính tả, ngữ pháp: 

- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt;  

- Câu văn mạch lạc, lập luận rõ ràng, sáng nghĩa. 

0.25 

 

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt 

mới mẻ. 

0.25 

 

2 Cảm nhận về đoạn trích trong truyện ngắn “Vợ Nhặt” của nhà văn 

Kim Lân. 

5.0 

 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 0.25 
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Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát 

được vấn đề. 

 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: cảm nhận về sự thay đổi tích cực từ 

khung cảnh bên ngoài đến tâm trạng của các nhân vật qua đoạn trích.  

0.5 

 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm:  

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao 

tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu 

cơ bản sau:  

* Giới thiệu khái quát về tác giả Kim Lân; tác phẩm “Vợ Nhặt” và đoạn 

trích cần nghị luận. 

* Về nội dung: 

- Khung cảnh nhà cửa, ngoài vườn được hai mẹ con dọn dẹp gọn gàng, sạch 

sẽ để chuẩn bị cho cuộc sống mới bắt đầu => Đói khát không làm họ li tán 

mà nhờ tình thương, sự san sẻ giúp họ đoàn tụ, chung tay xây đắp cuộc 

sống. 

- Tâm trạng các nhân vật thay đổi kì diệu trong buổi sáng đầu tiên khi Tràng 

đã có một gia đình:  

+ Bà cụ Tứ: vui vẻ, hạnh phúc. 

+ Chị vợ nhặt: thay đổi tính cách thành người vợ tốt, dâu ngoan, vun vén 

cho gia đình, hi vọng. 

+ Tràng: Xúc động, yêu thương gắn bó lạ lùng; hạnh phúc, tự thức tỉnh ý 

thức, ý thức về bổn phận; nghĩ về tương lai với niềm tin tốt đẹp. 

=> Niềm hạnh phúc, niềm tin và niềm hi vọng ở tương lai là những vẻ đẹp 

tâm hồn đáng quý của người lao động trong hoàn cảnh đói khát tăm tối. 

- Nghệ thuật: diễn tả tâm trạng nhân vật; ngôn ngữ bình dị, tạo hình, gợi 

cảm... 

- Khái quát lại nội dung đã phân tích, nêu ngắn gọn cảm nghĩ của bản thân. 

3.0 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

0.25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 

0.5 

TỔNG ĐIỂM 10.0 
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ĐỀ THAM KHẢO 

(ĐỀ 13) 

KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

Bài thi: NGỮ VĂN 

(Đáp án – Thang điểm gồm có 02 trang) 

  

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3.0 

 1 Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 0.5 

2 Tác giả cho rằng đã là con người thì phải “vô hại”, và “hữu ích”, tức là 

không hại người và phải có ích với người. 

0.5 

3 Con người đúng nghĩa cần phải có “nền tảng văn hóa” vì:  

- Đặt nền móng vững chắc để xây dựng lối sống đúng đắn của con người;  

- Là tiêu chuẩn để phân biệt những lối sống khác nhau trong đời sống. 

1.0 

4 Quan niệm: “Hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn người 

khác đối xử với mình” gợi những cách ứng xử trong cuộc sống như:  

- Đặt mình vào vị trí của người khác để lắng nghe, suy nghĩ, giải quyết 

vấn đề; 

- Luôn tôn trọng, sống có trách nhiệm với những người xung quanh; 

- Suy nghĩ và hành động tích cực, vươn tới lối sống cao đẹp, có ý nghĩa. 

Thí sinh có thể đưa ra những cách ứng xử khác nhưng phải hợp lí và 

thuyết phục. 

1.0 

II  LÀM VĂN 7.0 

 1 Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 

200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của việc sống hữu ích của con 

người. 

2.0 

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn: Học sinh có thể trình bày 

đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng -phân-hợp, song hành hoặc 

móc xích. 

0.25 

 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: ý nghĩa của việc “sống hữu ích”. 0.25 

c. Triển khai vấn đề cần nghị luận:Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận 

phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ 

ý nghĩa của việc “sống hữu ích”. Có thể triển khai theo hướng sau: 

- Sống hữu ích chính là lối sống có ích cho bản thân, cho gia đình và cộng 

đồng xã hội; 

- Ý nghĩa của việc “sống hữu ích”: 

+ Làm đẹp cho cuộc sống bản thân, hòa hợp với mọi người xung quanh, 

được nhiều người thừa nhận.  

+ Sống hữu ích giúp con người biết nghĩ đến người khác, biết hi sinh, biết  

chia sẻ, biết đối nhân xử thế … 

+ Sống hữu ích làm cho xã hội tốt đẹp hơn.  

+ Sống hữu ích  được mọi người tôn trọng, ngưỡng mộ. 

1.0 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

0.25 

 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 

0.25 
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2 Cảm nhận của anh chị về sức sống tiềm tàng mãnh liệt của nhân vật 

Mị trong đoạn trích.  

5.0 

 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận về một đoạn trích văn xuôi 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái 

quát được vấn đề. 

0.25 

 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: sức sống tiềm tàng mãnh liệt của 

nhân vật Mị trong đoạn trích. 

0.5 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các 

thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các 

yêu cầu cơ bản sau:  

 

* Giới thiệu khái quát về tác giả Tô Hoài, tác phẩm Vợ chồng A Phủ và 

vấn đề nghị luận. 

0.5 

* Nội dung: sức sống tiềm tàng mãnh liệt của nhân vật Mị: 

 - Sức sống tiềm tàng mãnh liệt của Mị thể hiện qua hành động: Mị uống 

rượu, Mị lắng nghe tiếng sáo gọi bạn, Mị thổi lá. 

- Sức sống tiềm tàng mãnh liệt của Mị thể hiện qua tâm trạng: Mị thấy 

trong lòng đột nhiên vui sướng, phơi phới; Mị nhớ về những ngày tươi 

đẹp, Mị thấy mình còn trẻ, muốn đi chơi; Mị muốn ăn lá ngón cho chết 

ngay, Mị tủi cho thân phận của mình. 
* Nghệ thuật: nghệ thuật lựa chọn hình ảnh tiêu biểu, sinh động; ngôn ngữ 

biểu cảm, tự nhiên; miêu tả hành động và diễn biến tâm lí nhân vật tinh tế.  

3.0 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

0.25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 

0.5 

TỔNG ĐIỂM 10.0 

 

………………Hết………….. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

GIA LAI 

 
 

ĐỀ THAM KHẢO  

(ĐỀ 14) 

KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

Bài thi: NGỮ VĂN 

(Đáp án – Thang điểm gồm có 02 trang) 

 

 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3.0 

 1 Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm 0.5 

2 Cảnh vật quê hương được cảm nhận bằng thị giác, vị giác, thính giác, xúc 

giác. 

0.5 

3 Cách hiểu nội dung các dòng thơ: Đây là những hình ảnh quen thuộc của 

làng quê Việt Nam, thể hiện được vẻ đẹp giản dị, sự hoà hợp giữa thiên 

nhiên và con người qua các hình ảnh “đàn trâu thong thả”, “lốm đốm hạt 

sao”…        

1.0 

4 Thí sinh có thể trình bày những suy nghĩ của bản thân theo những cách 

khác nhau, tuy nhiên cần xuất phát và gắn bó với vấn đề được đặt ra 

trong hai câu kết. Có thể tham khảo gợi ý:  

Hai câu thơ: “Em đi cuối đất cùng miền/ Yêu quê yêu đất gắn liền bước 

chân” gợi suy nghĩ: tình yêu quê hương của mỗi người không bó hẹp ở 

một miền đất cụ thể mà mở rộng đến nhiều miền quê, vùng đất khác của 

đất nước.  

1.0 

II  LÀM VĂN 7.0 

 1 Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 

chữ) trình bày suy nghĩ về vai trò của tình yêu quê hương đất nước trong 

cuộc sống. 

2.0 

 

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 

  Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng -

phân-hợp, song hành hoặc móc xích. 

0.25 

 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: vai trò của tình yêu quê hương 

đất nước trong cuộc sống. 

0.25 

c. Triển khai vấn đề cần nghị luận: Thí sinh lựa chọn các thao tác lập 

luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng cách 

nhưng phải làm rõ vai trò của tình yêu quê hương đất nước trong cuộc 

sống. 

Có thể triển khai theo hướng sau: 

- Tình yêu quê hương đất nước: là tình cảm gắn bó sâu sắc, chân thành 

đối với những sự vật và con người nơi ta được sinh ra và lớn lên. 

- Vai trò của tình yêu quê hương đất nước: 

+ Là chỗ dựa tinh thần cho con người; giúp mỗi người sống tốt hơn trong 

cuộc đời, không quên nguồn cội; 

+ Nâng cao ý chí quyết tâm, thúc đẩy sự phấn đấu hoàn thiện bản thân và 

tinh thần cống hiến, xây dựng quê hương của mỗi con người; 

+ Gắn kết cộng đồng, giúp con người xích lại gần nhau hơn trong mối 

quan hệ tốt đẹp.  

+ Là động lực cho chúng ta có trách nhiệm với quê hương và yêu quê 

hương hơn; 

 

1.0 
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d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

0.25 

 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 

0.25 

 

2 Cảm nhận của anh/ chị về vẻ đẹp tâm hồn nhân vật Mị trong đêm 

cứu A Phủ. 

5.0 

 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái 

quát được vấn đề. 

0.25 

 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: vẻ đẹp tâm hồn nhân vật Mị 

trong đêm cứu A Phủ. 

0.5 

 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các 

thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các 

yêu cầu cơ bản sau:  

 

* Giới thiệu khái quát về tác giả Tô Hoài, tác phẩm Vợ chồng A Phủ , 

vấn đề nghị luận là vẻ đẹp tâm hồn nhân vật Mị trong đêm cứu A Phủ. 

0.5 

* Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn nhân vật Mị trong đêm cứu A Phủ. 

 - Vẻ đẹp tâm hồn của Mị thể hiện ở việc luôn tìm đến ánh sáng:  dù sống 

trong đày đọa, khổ đau nhưng Mị vẫn thói quen sưởi lửa hơ tay, hơ lưng 

vào những đêm mùa đông dài và buồn để tìm hơi ấm, tìm ánh sáng. 

 - Vẻ đẹp tâm hồn của Mị thể hiện ở tấm lòng yêu thương con người, sự 

đồng cảm, vị tha: khi nhìn thấy một dòng nước mắt của A Phủ đang bị 

trói đứng: Mị nhớ lại tình cảnh của mình năm trước cũng bị trói đứng, Mị 

thương mình, thương người, vượt qua nỗi sợ về cái chết bằng sức mạnh 

của tình yêu thương đồng loại. 

- Vẻ đẹp tâm hồn của Mị thể hiện ở việc nhận thức tội ác của giai cấp 

thống trị và đứng lên phản kháng. 

- Vẻ đẹp tâm hồn của Mị thể hiện ở khát vọng sống, khát vọng tự do 

mãnh liệt: hành động mạnh mẽ, dứt khoát khi rút dao cắt dây cởi trói giải 

thoát cho A Phủ và chạy trốn theo A Phủ để giải thoát chính mình. 

 - Vẻ đẹp tâm hồn của Mị được nhà văn miêu tả tinh tế qua diễn biến tâm 

lí và hành động của nhân vật; ngôn từ độc đáo, sinh động giàu ý nghĩa; 

cách kể chuyện lôi cuốn, kịch tính. 

3.0 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

0.25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 

0.5 

TỔNG ĐIỂM 10.0 

………………..Hết……………. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

GIA LAI 

 
 

ĐỀ THAM KHẢO  

ĐỀ 15 

KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

Bài thi: NGỮ VĂN 

(Đáp án – Thang điểm gồm có 02 trang) 

 

 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3.0 

 1 - Theo đoạn trích, cuộc sống là một trò chơi mà bạn phải chọn lựa, hoặc 

trở thành người chơi, hoặc chỉ là người ngoài cuộc.  

0.5 

2 - Người tham gia vào trò chơi và cống hiến hết mình cho nó thì bạn sẽ tìm 

thấy được niềm vui, và cuộc sống của bạn sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. 

0.5 

3 Thí sinh có những cách lí giải khác nhau nhưng cơ bản cần đáp ứng ý sau: 

- Khái niệm “Sống” là cách sống của những người dũng cảm dấn thân và 

cống hiến hết mình cho những mục đích cao cả, sống như thế nào để thực 

sự có ích cho cuộc đời, cho xã hội.  

- Khái niệm “Tồn tại” để chỉ cách sống của một số người sống trong ích 

kỉ, nhỏ nhen, bi quan, chỉ biết thủ phận cho cá nhân, không nghĩ đến cộng 

đồng, xã hội. 

1.0 

4 Người “không đủ can đảm để sống một cuộc đời đích thực” có thể gặp 

những khó khăn như:  

- Không có khả năng làm chủ bản thân và không vượt được qua những 

khó khăn thử thách trong cuộc sống ;  

- Luôn sống trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi, tự ti, thu mình lại; 

- Không có cơ hội khám phá năng lực của bản thân và niềm vui trong cuộc 

sống. 

Thí sinh có thể đưa ra những câu trả lời khác nhưng phải hợp lí và thuyết 

phục. 

1.0 

II  LÀM VĂN 7.0 

 

 1 Viết đoạn văn trình bày giải pháp đừng bao giờ cho phép mình trở 

thành một kẻ ngoài cuộc trong cuộc sống. 

2.0 

 

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn: Học sinh có thể trình bày đoạn 

văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng -phân-hợp, song hành hoặc móc 

xích. 

0.25 

 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: giải pháp để đừng bao giờ cho 

phép mình trở thành một kẻ ngoài cuộc trong cuộc sống. 

0.25 

c. Triển khai vấn đề cần nghị luận: Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận 

phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ 

giải pháp để đừng bao giờ cho phép mình trở thành một kẻ ngoài cuộc. Có 

thể triển khai theo hướng sau: 

- Người ngoài cuộc được hiểu là ng luôn thể hiện thái độ bàng quan, thờ ơ 

trước mọi vấn đề của cuộc sống. 

- Giải pháp để đừng bao giờ cho phép mình trở thành một kẻ ngoài cuộc: 

+  Luôn suy nghĩ, quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia với người khác bằng tinh 

thần, vật chất. 

+ Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, cộng đồng. 

+ Nỗ lực, phấn đấu hết mình trong công việc để tạo ra những giá trị tốt 

đẹp cho xã hội. 

1.0 
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+ Tạo cho bản thân thói quen nhìn nhận, đánh giá và giải quyết vấn đề 

trong cuộc sống theo hướng tích cực. 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

0.25 

 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 

0.25 

 

2 Cảm nhận của anh/ chị về vẻ đẹp khuất lấp của người đàn bà hàng 

chài. 

5.0 

 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái 

quát được vấn đề. 

0.25 

 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: vẻ đẹp khuất lấp của người đàn bà 

hàng chài. 

0.5 

 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các 

thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các 

yêu cầu cơ bản sau:  

 

* Giới thiệu khái quát về tác giả  Nguyễn Minh Châu, tác phẩm “Chiếc 

thuyền ngoài xa” và vấn đề nghị luận là vẻ đẹp khuất lấp của người đàn 

bà hàng chài. 

0.5 

* Cảm nhận vẻ đẹp khuất lấp của người đàn bà hàng chài: 

 - Vẻ đẹp khuất lấp của người đàn bà hàng chài: 

+ Bên trong ngoại hình xấu xí là một tấm lòng nhân hậu, vị tha, độ lượng, 

giàu đức hi sinh. 

+ Phía sau vẻ cam chịu, nhẫn nhục là một người có khát vọng hạnh phúc, 

can đảm và cứng cỏi. 

+ Phía sau vẻ quê mùa, thất học là một người phụ nữ thấu hiểu, sâu sắc lẽ 

đời. 

- Việc phát hiện ra vẻ đẹp khuất lấp ở nhân vật người đàn bà hàng chài thể 

hiện tư tưởng của tác phẩm, nó cho thấy cái nhìn đa diện, nhiều chiều của 

người nghệ sĩ để phát hiện ra bản chất sau vẻ bề ngoài của cuộc sống và 

con người. 

- Nghệ thuật xây dựng tình huống truyện, giọng văn chiêm nghiệm giàu 

triết lý sống … 

3.0 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

0.25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 

 

0.5 

TỔNG ĐIỂM 10.0 
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