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(Đề thi gồm 2 trang) 

I. ĐỌC HIỂU (3 điểm) 

Đọc đoạn trích sau: 

Nếu cho rằng hạnh phúc chính là cảm xúc được thỏa mãn khi được hưởng thụ, 

thì ngay trong giây phút hiện tại này ta cũng đang nắm trong tay vô số điều kiện mà 

nhờ có nó ta mới tồn tại một cách vững vàng, vậy tại sao ta lại cho rằng mình chưa có 

hạnh phúc? Một đôi mắt sáng để nhìn thấy cảnh vật và những người thân yêu, một 

công việc ổn định vừa mang lại thu nhập kinh tế vừa giúp ta thể hiện được tài năng, 

một gia đình chan chứa tình thương giúp ta có điểm tựa vững chắc, một vốn kiến thức 

đủ để ta mở rộng tầm nhìn ra thế giới bao la, một tấm lòng bao dung để ta có thể gần 

gũi và chấp nhận được rất nhiều người. Đó không phải là điều kiện của hạnh phúc thì 

là gì? Chỉ cần nhìn sâu một chút ta sẽ thấy mình đang sở hữu rất nhiều thứ, nhiều hơn 

mình tưởng. Vì thế, đừng vì một vài điều chưa toại nguyện mà ta vội than trời trách 

đất rằng mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời. 

Hãy nhìn một người đang nằm hấp hối trong bệnh viện, một người đang cố 

ngoi lên từ trận động đất, một người suýt mất đi người thân trong gang tấc, thì ta sẽ 

biết hạnh phúc là như thế nào (…) Cho nên, không có thứ hạnh phúc nào đặc biệt ở 

tương lai đâu, ta đừng mất công tìm kiếm. Có chăng nó cũng chỉ là những trạng thái 

cảm xúc khác nhau mà thôi. Mà cảm xúc thì chỉ có nghiền chứ có bao giờ đủ!. 

(Hạnh phúc, trích Hiểu về trái tim – Minh Niệm, NXB Tổng hợp Thành Phố 

Hồ Chí Minh) 

Thực hiện các yêu cầu: 

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

Câu 2. Theo tác giả, thế nào là một người khôn ngoan trong việc tìm kiếm hạnh phúc? 

Câu 3. Việc tác giả đưa ra những dẫn chứng về “một người đang nằm hấp hối trong 

bệnh viện, một người đang cố ngoi lên từ trận động đất, một người suýt mất đi người 

thân trong gang tấc” có tác dụng gì ? 

Câu 4. Anh/chị có đồng tình với quan niệm của tác giả: “không có thứ hạnh phúc nào 

đặc biệt ở tương lai đâu, ta đừng mất công tìm kiếm” 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 quan niệm của riêng mình về vấn đề: cần làm gì để có 

cuộc sống hạnh phúc? 

 

 

 



Câu 2.(5.0 điểm) 

Hỡi đồng bào cả nước, 

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những 

quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, 

quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. 

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy 

rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, 

dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. 

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 

cũng nói: “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được 

tự do và bình đẳng về quyền lợi” 

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. 

(Trích Tuyên nôn độc lập, Hồ Chí Minh) 

Phân tích cơ sở pháp lí của bản tuyên ngôn qua đoạn trích trên. Từ đó, nhận xét 

về phong cách văn chính luận của Hồ Chí Minh qua bản “Tuyên ngôn độc lập”. 

..... Hết…. 

Họ và tên Thí sinh....................................................... Số báodanh:.............................. 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP 

THPT 

Năm học 2020 – 2021 

MÔN THI: Ngữ Văn   

(Thời gian làm bài 120 phút ) 

 

Phần/ 

Câu 

Nội dung Điểm 

I ĐỌC HIỂU 3.0 

1 Nghị luận 0.5 

2 Một người khôn ngoan trong việc tìm kiếm hạnh phúc là một người 

“không cần chạy thục mạng đến tương lai để tìm kiếm những thứ 

chỉ đem tới cảm xúc nhất thời. Họ sẽ dành ra nhiều thời gian và 

năng lượng để khơi dậy và giữ gìn những giá trị hạnh phúc mình 

đang có”. 

0.5 

3 Việc tác giả đưa ra những dẫn chứng về “một người đang nằm hấp 

hối trong bệnh viện, một người đang cố ngoi lên từ trận động đất, 

một người suýt mất đi người thân trong gang tấc” có tác dụng làm 

rõ thông điệp: Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều thật giản dị, 

bình thường (một hơi thở đối với người hấp hối; sự sống cho người 

bị cơn động đất vùi dập; được ở bên cạnh người thân yêu) 

1.0 

4 HS có thể đồng tình/đồng tình một phần/không đồng tình, miễn sao 

lí giải hợp lí, thuyết phục. 

1.0 

II LÀM VĂN 7.0 

1 Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày quan niệm về vấn 

đề: cần làm gì để có cuộc sống hạnh phúc? 

2.0 

 a. Đảm bảo yêu cầu hình thức đoạn văn 

Học 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; 

Cần làm gì để có cuộc sống hạnh phúc? 

1.25 

 c. Triển khai vấn đề nghị luận 

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

nghị luận theo nhiều cách, nhưng phải làm rõ cần làm gì để có cuộc 

sống hạnh phúc?. Có thể theo hướng sau: 

- Bằng lòng với những gì mình đang có 

- Cháy hết mình với đam mê của bản thân 

- Sống biết sẻ chia, yêu thương người khác… 

 

 d. Chính tả, dùng từ, đặt câu  

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

0.25 



 e. Sáng tạo 

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

0.25 

2 Phân tích đoạn mở đầu bản “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh. Nhận xét về đặc điểm phong cách văn chính luận 

Hồ Chí Minh. 

5.0 

 a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề nghị luận; Thân bài triển khai được vấn đề; 

Kết bài khái quát được vấn đề. 

0.25 

 b. Xác định đúng vấn đề nghị luận 

Phân tích để làm sáng tỏ, đoạn mở đầu bản “Tuyên ngôn độc lập” 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết rất cao tay: vừa khéo léo vừa 

kiên quyết lại hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc. 

0.5 

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

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần dụng tốt các 

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

các yêu cầu sau: 

 

 - Hồ Chí Minh là tác gia lớn của Văn học Việt Nam. Di sản văn học 

của Người gồm nhiều thể loại, trong đó văn chính luận giữ một vị 

trí đặc biệt quan trọng. 

- Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện có giá trị cao về lịch sử và 

văn học, cũng đồng thời là một mẫu mực về nghệ thuật lập luận 

trong văn chính luận. 

- Đoạn mở đầu của tác phẩm đã thể hiện rõ nét và sinh động điều đó 

(trích dẫn đề). 

0.5 

 * Cơ sở pháp lí và chính nghĩa của bản TNĐL: 

- HCM nêu nguyên lý chung của bản tuyên ngôn: đó là quyền bình 

đẳng, quyền sống tự do, sung sướng, hạnh phúc của mỗi cá nhân, 

mỗi dân tộc. 

+ Chân lý đó không ai “ chối cãi được”, vì nó đã rành rành ghi lại 

trong bản “ Tuyên ngôn độc lập” năm 1776 của Mĩ và “Tuyên ngôn 

Dân quyền và Nhân quyền” năm 1791 của Pháp. Đây là những văn 

kiện lịch sử có tầm vóc toàn nhân loại, đã nêu cao quyền con người. 

=> Khẳng định Nhân quyền và Dân quyền là tư tưởng lớn, là 

nguyên lý thiêng liêng cao đẹp của nhân loại. 

- Về nghệ thuật:  

+ Cách trích dẫn dùng đòn bẩy “Gậy ông đập lưng ông” vừa khéo 

léo, mềm mỏng, vừa cứng cỏi, kiên quyết.  

+ Cách mở bài sáng tạo, đặt vấn đề hùng hồn và trang nghiêm, vừa 

tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của dư luận tiến bộ thế giới, đồng 

thời ngăn chặn âm mưu tái chiếm Đông Dương làm thuộc địa của 

2.0 



thực dân Pháp hiếu chiến, đầy tham vọng. 

+ Lập luận chặt chẽ, cách dùng văn chương để đánh địch khéo léo, 

hiệu quả 

* Đóng góp, sáng tạo của Hồ Chí Minh: 

- Từ nguyên lí chung về quyền con người, HCM đã suy rộng ra về 

quyền sống, quyền tự do, bình đẳng của các dân tộc trên thế giới. 

=> Đóng góp quan trọng vào phong trào giải phóng dân tộc trên 

thế giới. Nó là phát sung lệnh mở đầu cho cơn bão táp cách mạng, 

làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân, giành độc lập ở các nước thuộc địa. 

  *Nhận xét về phong cách văn chính luận của Hồ Chí Minh qua 

bản “Tuyên ngôn độc lập”: 

- Tuyên ngôn Độc lập xứng đáng là một áng văn mẫu mực về nghệ 

thuật lập luận thể hiện sâu sắc tư tưởng vĩ đại: “Không có gì quý 

hơn độc lập, tự do”.  

- Tuyên ngôn độc lập có lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, bằng 

chứng xác thực, giàu sức thuyết phục. Ngôn ngữ vừa chính xác vừa 

gợi cảm.  

- Giọng văn linh hoạt, đa giọng điệu khi mãnh liệt hùng hồn, khi 

trang nghiêm tha thiết.  

1.0 

 d. Chính tả, dùng từ, đặt câu  

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa 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 

 


