
 

      ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT  

 NĂM HỌC 2020 - 2021   

Môn thi: Ngữ văn 

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) 

                 

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

 Đọc đoạn thơ: 

Kim đồng hồ tích tắc, tích tắc 

Hai tiếng động nhỏ bé kia  

Hơn mọi ầm ào gầm thét 

Là tiếng động khủng khiếp nhất đối với con người 

Đó là thời gian 

Nó báo hiệu mỗi giây phút đi qua không trở lại 

Nhắc nhở cái gì đang đợi ta ở cuối 

Nhưng anh, anh chẳng sợ nó đâu 

Thời gian - đó là chiều dài những ngày ta sống bên nhau 

Thời gian - đó là chiều dày những trang ta viết 

Bây giờ anh mới hiểu hết câu nói trong kịch Sexpia: 

“Tồn tại hay không tồn tại” 

Không có nghĩa là sống hay không sống 

Mà là hành động hay không hành động 

Nhận thức hay không nhận thức 

Tác động vào cuộc đời hay quay lưng lại nó? 

Anh không băn khoăn mình có tài hay kém tài, thành công hay thất bại 

Chỉ day dứt một điều: Làm sao với những sự vật bình thường  

Những ngày tháng bình thường 

Như chiếc hộp con, như tờ lịch trên tường 

Ta biến thành con tàu, thành tấm vé 

Những ban mai lên đường. 

(Trích: Cho Quỳnh những ngày xa - Lưu Quang Vũ, NXB Hội nhà văn, 2010) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1: Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào ? 

Câu 2: Theo tác giả, tiếng động khủng khiếp đối với con người là gì ? 

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

         Ta biến thành con tàu, thành tấm vé 

         Những ban mai lên đường 

Câu 4 : Thông điệp nào của đoạn thơ có ý nghĩa nhất với anh/chị ? 

II. Làm văn (7.0 điểm) 

Câu 1 (2.0 điểm) 

Anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về: Thái độ sống hết mình với những 

điều bình dị trong cuộc sống. 

 

 

 

 

 



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”. 

(Trích Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài, Ngữ văn 12, tập hai, NXBGD2 008, tr 7,8) 

Phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật Mị trong đoạn trích. Từ đó, nhận xét về tấm lòng và tình 

cảm của nhà văn Tô Hoài dành cho nhân vật Mị  

 

 


