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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020, LẦN 2 
    BÌNH PHƯỚC                                                            Bài thi: NGỮ VĂN 

       ĐỀ CHÍNH THỨC                          Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề                                                   
   (Đề thi gồm 02 trang)  
 
I. ĐỌC - HIỂU (3.0 điểm) 
Đọc đoạn trích: 

Sau khi ra trường, tôi đồng cảm với việc các bạn đang háo hức tìm việc làm để ổn định 
cuộc sống. Chuẩn thành công mà tôi hay nghe ở Việt Nam đó là một vợ, hai con, ba tấm, và 
bốn bánh. Khi quá tập trung vào tài sản, địa vị hay quyền lực nó có thể thôi thúc bạn chọn con 
đường tắt để có thể thành công nhanh chóng nhưng nó chỉ nhất thời và không bền vững bạn 
nhé. Có nhiều người trên thế giới làm giàu bằng cách này, kết quả là phải vào tù và tán gia 
bại sản. Nhà bác học Albert Einstein từng khuyên thế hệ trẻ: “Không nên tập trung vào mục 
tiêu trở thành người thành công mà hãy cố gắng sống làm người có giá trị”. 

Sống có giá trị với bản thân là khi biết chăm sóc mình về tinh thần lẫn thể chất. Sống 
có giá trị với gia đình là khi biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Sống có giá 
trị với đồng nghiệp, với tổ chức, và với xã hội. Một khi tổ chức và xã hội đánh giá bạn là 
người có giá trị thì thành công tự nhiên sẽ đến với bạn. 

Cuối cùng, thành công của các bạn ngày hôm nay có sự đóng góp của rất nhiều người 
không chỉ từ người thân. Từ các thầy cô, cô nhân viên làm vệ sinh lớp học, đến bác tài xế xe 
bus đưa bạn đến trường hàng ngày, từ những động viên của bạn bè, và từ nhiều người khác 
nữa. Với sự biết ơn, lòng trắc ẩn, và với ý thức xã hội, tôi hy vọng bạn sẽ sống làm người tử tế 
góp phần xây dựng một môi trường sống bền vững, một xã hội văn minh và công bằng hơn. 

Dù ở hoàn cảnh nào thì ngày mai mặt trời cũng sẽ mọc. Nhưng ngày mai bạn sẽ là 
người như thế nào thì còn tùy thuộc vào nhận thức và hành động của bạn ngày hôm nay. 

          (Trích Bài diễn văn tốt nghiệp, Lễ ra trường trực tuyến 2020 – GS Trương Nguyện Thành) 
Thực hiện các yêu cầu sau:  
Câu 1. Sau khi ra trường, sinh viên thường tìm kiếm điều gì? Albert Einstein khuyên thế hệ 
trẻ như thế nào? (0,5 điểm) 
Câu 2. Theo người viết, sống có giá trị với bản thân, với gia đình là thế nào? (0,5 điểm) 
Câu 3. Anh/ chị hiểu như thế nào về ý kiến “Dù ở hoàn cảnh nào thì ngày mai mặt trời cũng 
sẽ mọc”? (1,0 điểm) 
Câu 4. Anh/ chị có đồng tình với thông điệp “Ngày mai bạn thế nào tùy thuộc vào nhận thức 
và hành động của bạn ngày hôm nay” không? Vì sao? (1,0 điểm) 
II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 
Câu 1 (2,0 điểm) 

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình 
bày suy nghĩ của anh/ chị về ý nghĩa của việc sống có giá trị. 
Câu 2 (5,0 điểm)  

Cảm nhận của anh/ chị về hình tượng Sông Đà hung bạo và trữ tình qua hai đoạn trích 
sau:  

Hùng vĩ của Sông Đà không phải chỉ có thác đá. Mà nó còn là những cảnh đá bờ sông, 
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dựng vách thành, mặt sông chỗ ấy chỉ lúc đúng ngọ mới có mặt trời. Có vách đá thành chẹt 
lòng Sông Đà như một cái yết hầu. Đứng bên này bờ nhẹ tay ném hòn đá qua bên kia vách. Có 
quãng con nai con hổ đã có lần vọt từ bờ này sang bờ kia. Ngồi trong khoang đò qua quãng 
ấy, đang mùa hè mà cũng thấy lạnh, cảm thấy mình như đứng ở hè một cái ngõ mà ngóng 
vọng lên một khung cửa sổ nào trên cái tầng nhà thứ mấy nào vừa tắt phụt đèn điện. 

Lại như quãng mặt ghềnh Hát Loóng, dài hàng cây số nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô 
gió, cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm như lúc nào cũng đòi nợ xuýt bất cứ người lái đò 
Sông Đà nào tóm được qua đấy. Quãng này mà khinh suất tay lái thì cũng dễ lật ngửa bụng 
thuyền ra. 

Lại như quãng Tà Mường Vát phía dưới Sơn La. Trên sông bỗng có những cái hút 
nước giống như cái giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu. Nước ở đây thở 
và kêu như cửa cống cái bị sặc. Trên mặt cái hút xoáy tít đáy, cũng đang quay lừ lừ những 
cánh quạ đàn. Không thuyền nào dám men gần những cái hút nước ấy, thuyền nào qua cũng 
chèo nhanh để lướt quãng sông, y như là ô tô sang số ấn ga cho nhanh để vút qua một quãng 
đường mượn cạp ra ngoài bờ vực. Chèo nhanh và tay lái cho vững mà phóng qua cái giếng 
sâu, những cái giếng sâu nước ặc ặc lên như vừa rót dầu sôi vào. Nhiều bè gỗ rừng đi nghênh 
ngang vô ý là những cái giếng hút ấy nó lôi tuột xuống. Có những thuyền đã bị cái hút nó hút 
xuống, thuyền trồng ngay cây chuối ngược rồi vụt biến đi, bị dìm và đi ngầm dưới lòng sông 
đến mươi phút sau mới thấy tan xác ở khuỷnh sông dưới. 

… Tôi có bay tạt ngang qua Sông Đà mấy lần, và thấy đó cũng là thêm cho mình một 
góc độ nhìn một cách nhìn về con sông Tây Bắc hung bạo và trữ tình. Từ trên tàu bay mà nhìn 
xuống Sông Đà, không ai trong tàu bay nghĩ rằng cái dây thừng ngoằn ngoèo dưới chân mình 
kia lại chính là cái con sông hằng năm và đời đời kiếp kiếp làm mình làm mẩy với con người 
Tây Bắc và phản ứng giận dỗi vô tội vạ với người lái đò Sông Đà. Cũng không ai nghĩ rằng đó 
là con sông của câu đồng dao thần thoại Sơn Tinh Thuỷ Tinh “Núi cao sông hãy còn dài - 
Năm năm báo oán đời đời đánh ghen”. Hình như khi mà ta đã quen đọc bản đồ sông núi, thì 
mỗi lúc ngồi tàu bay trên chiều cao mà nhìn xuống đất nước Tổ quốc bao la, càng thấy quen 
thuộc với từng nét sông tãi ra trên đại dương đá lờ lờ bóng mây dưới chân mình. Con Sông 
Đà tuôn dài tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây 
Bắc bung nở hoa ban hoa gạo tháng hai va cuồn cuộn mù khói núi Mèo đốt nương xuân. Tôi 
đã nhìn say sưa làn mây mùa xuân bay trên Sông Đà, tôi đã xuyên qua đám mây mùa thu mà 
nhìn xuống dòng nước Sông Đà. Mùa xuân dòng xanh ngọc bích, chứ nước Sông Đà không 
xanh màu xanh canh hến của Sông Gâm Sông Lô. Mùa thu nước Sông Đà lừ lừ chín đỏ như da 
mặt một nguời bầm đi vì rượu bữa, lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn bực bội gì 
mỗi độ thu về. Chưa hề bao giờ tôi thấy dòng Sông Đà là đen như thực dân Pháp đã đè ngửa 
con sông ta ra đổ mực Tây vào mà gọi bằng một cái tên Tây láo lếu, rồi cứ thế mà phiết vào 
bản đồ lai chữ.  

(Trích Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân, Ngữ văn 12, tập một,  
NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.186-187 và 190-191) 
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