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Một số ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
MÔN: NGỮ VĂN
ĐỀ SỐ 1.
Câu 1: ( 1,5 điểm )
Phân tích ý nghĩa của các từ láy trong đoạn thơ:
" Nao nao dòng nước uốn quanh
Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang
Sè sè nắm đất bên đường,
Rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh "
(Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)
Câu 1: ( 1,5 điểm)
Chép lại ba câu thơ cuối trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu và phân tích ý nghĩa của hình ảnh
kết thúc bài thơ.
Câu 2: ( 7 điểm )
Nêu suy nghĩ của em về nhân vật anh thanh niên trong Lặng lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành
Long.
GỢI Ý TRẢ LỜI
Câu 1: ( 1,5 điểm)
Học sinh phát hiện các từ láy nao nao, nho nhỏ, sè sè, rầu rầu và thấy tác dụng của chúng : vừa chính
xác, tinh tế, vừa có tác dụng gợi nhiều cảm xúc trong người đọc. Các từ láy vừa gợi tả hình ảnh của
sự vật vừa thể hiện tâm trạng con người.
- Từ láy ở hai dòng đầu : gợi cảnh sắc mùa xuân lúc chiều tà sau buổi hội vẫn mang cái nét thanh tao
trong trẻo của mùa xuân nhưng nhẹ nhàng tĩnh lặng và nhuốm đầy tâm trạng. Từ láy "nao nao" gợi
sự xao xuyến bâng khuâng về một ngày vui xuân đang còn mà sự linh cảm về điều gì đó sắp xảy ra
đã xuất hiện.
- Từ láy ở hai câu sau báo hiệu cảnh sắc thay đổi nhuốm màu u ám thê lương. Các từ gợi tả được
hình ảnh nấm mồ lẻ loi đơn độc lạc lõng giữa ngày lễ tảo mộ thật đáng tội nghiệp khiến Kiều động
lòng và chuẩn bị cho sự xuất hiện của hàng loạt những hình ảnh của âm khí nặng nề trong những câu
thơ tiếp theo.
Câu 2: ( 1,5 điểm)
Chép chính xác 3 dòng thơ được 0,5 điểm, nếu sai 2 lỗi về chính tả hoặc từ ngữ trừ 0,25 điểm :
"Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
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Đầu súng trăng treo".
(Đồng chí - Chính Hữu)

Phân tích ý nghĩa của hình ảnh "đầu súng trăng treo" được 1 điểm.
Học sinh cần làm rõ giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ như sau :
- Cảnh thực của núi rừng trong thời chiến khốc liệt hiện lên qua các hình
ảnh : rừng hoang, sương muối. Người lính vẫn sát cánh cùng đồng đội : đứng cạnh bên nhau, mai
phục chờ giặc.
- Trong phút giây giải lao bên người đồng chí của mình, các anh đã nhận ra vẻ đẹp của vầng trăng
lung linh treo lơ lửng trên đầu súng : Đầu súng trăng treo. Hình ảnh trăng treo trên đầu súng vừa có ý
nghĩa tả thực, vừa có tính biểu trưng của tình đồng đội và tâm hồn bay bổng lãng mạn của người
chiến sĩ. Phút giây xuất thần ấy làm tâm hồn người lính lạc quan thêm tin tưởng vào cuộc chiến đấu
và mơ ước đến tương lai hoà bình. Chất thép và chất tình hoà quện trong tâm tưởng đột phá thành
hình tượng thơ đầy sáng tạo của Chính Hữu.
Câu 3: ( 7 điểm)
Học sinh vận dụng cách làm văn nghị luận về nhân vật văn học để viết bài cảm nghĩ về anh thanh
niên trong Lặng lẽ Sa Pa - là nhân vật điển hình cho tấm gương lao động trí thức trong những năm
đất nước còn
chiến tranh :
a. Đề tài về tinh thần yêu nước và ý thức cống hiến của lớp trẻ là một đề tài thú vị và hấp dẫn của
văn học kháng chiến chống Mĩ mà Lặng lẽ Sa Pa là một tác phẩm tiêu biểu.
b. Phân tích những phẩm chất tốt đẹp của anh thanh niên :
- Trẻ tuổi, yêu nghề và trách nhiệm cao với công việc. Các dẫn chứng tiêu biểu : một mình trên đỉnh
núi cao chịu áp lực của cuộc sống cô độc nhưng anh luôn nhận thấy mình với công việc là đôi, một
giờ sáng đi ốp nhưng anh không bỏ buổi nào thể hiện ý thức quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ rất cao.
- Cởi mở, chân thành, nhiệt tình chu đáo với khách và rất lịch sự khiêm tốn (nói chuyện rất hồn
nhiên, hái hoa tặng khách, tặng quà cho họ mang theo ăn đường, khiêm nhường khi nói về mình mà
giới thiệu những tấm gương khác).
- Con người trí thức luôn tìm cách học hỏi nâng cao trình độ và cải tạo cuộc sống của mình tốt đẹp
hơn : không gian nơi anh ở đẹp đẽ, tủ sách với những trang sách đang mở, vườn hoa đàn gà... là
những sản phẩm tự tay anh làm đã nói lên điều đó.
c. Hình ảnh anh thanh niên là bức chân dung điển hình về con người lao động trí thức lặng lẽ dâng
cho đời đáng được ngợi ca, trân trọng.
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ĐỀ SỐ 2.
Câu 1. ( 3 điểm)
Trong bài Mùa xuân nho nhỏ, Thanh Hải viết :
"Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa."
Kết thúc bài Viếng lăng Bác, Viễn Phương có viết :
"Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác."
a. Hai bài thơ của hai tác giả viết về đề tài khác nhau nhưng có chung chủ đề. Hãy chỉ ra tư tưởng
chung đó.
b. Viết 1 đoạn văn khoảng 5 câu phát biểu cảm nghĩ về 1 trong hai đoạn thơ trên.
Câu 2: ( 7 điểm )
Môi trường sống của chúng ta đang kêu cứu. Dựa vào những hiểu biết của em về môi trường, viết
một bài văn trình bày quan điểm của em và cách cải tạo môi trường sống ngày một tốt đẹp hơn.
GỢI Ý TRẢ LỜI
Câu 1: ( 3 điểm)
a. Khác nhau và giống nhau :
- Khác nhau :
+ Thanh Hải viết về đề tài thiên nhiên đất nước và khát vọng hoà nhập dâng hiến cho cuộc đời.
+ Viễn Phương viết về đề tài lãnh tụ, thể hiện niềm xúc động thiêng liêng, tấm lòng tha thiết thành
kính khi tác giả từ miền Nam vừa được giải phóng ra viếng Bác Hồ.
- Giống nhau :
+ Cả hai đoạn thơ đều thể hiện ước nguyện chân thành, tha thiết được hoà nhập, cống hiến cho cuộc
đời, cho đất nước, nhân dân... Ước nguyện khiêm nhường, bình dị muốn được góp phần dù nhỏ bé
vào cuộc đời chung.
+ Các nhà thơ đều dùng những hình ảnh đẹp của thiên nhiên là biểu tượng thể hiện ước nguyện của
mình.
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b. HS tự chọn đoạn thơ để viết nhằm nổi bật thể thơ, giọng điệu thơ và ý tưởng thể hiện trong đoạn
thơ.
Đoạn thơ của Thanh Hải sử dụng thể thơ 5 chữ gần với các điệu dân ca , đặc biệt là dân ca miền
Trung, có âm hưởng nhẹ nhàng tha thiết. Giọng điệu thể hiện đúng tâm trạng và cảm xúc của tác giả
: trầm lắng, hơi trang nghiêm mà tha thiết khi bộc bạch những tâm niệm của mình. Đoạn thơ thể hiện
niềm mong muốn được sống có ích, cống hiến cho đời một cách tự nhiên như con chim mang đến
tiếng hót. Nét riêng trong những câu thơ của Thanh Hải là đề cập đến một vấn đề lớn : ý nghĩa của
đời sống cá nhân trong quan hệ với cộng đồng.
Đoạn thơ của Viễn Phương sử dụng thể thơ 8 chữ, nhịp thơ vừa phải với điệp từ muốn làm, giọng
điệu phù hợp với nội dung tình cảm, cảm xúc. Đó là giọng điệu vừa trang nghiêm, sâu lắng, vừa thiết
tha thể hiện đúng tâm trạng lưu luyến của nhà thơ khi phải xa Bác. Tâm trạng lưu luyến của nhà thơ
muốn mãi ở bên lăng Bác và chỉ biết gửi tấm lòng mình bằng cách hoá thân hoà nhập vào những
cảnh vật bên lăng : làm con chim cất tiếng hót.
Câu 2: ( 7 điểm)
Nêu vấn đề và triển khai thành bài văn nghị luận gồm các ý cơ bản sau :
a. Nêu vấn đề nghị luận : Môi trường sống của chúng ta thực tế đang bị ô nhiễm và con người chưa
có ý thức bảo vệ.
b. Biểu hiện và phân tích tác hại :
- Ô nhiễm môi trường làm hại đến sự sống.
- Ô nhiễm môi trường làm cảnh quan bị ảnh hưởng.
c. Đánh giá :
- Những việc làm đó là thiếu ý thức bảo vệ môi trường, phá huỷ môi trường sống tốt đẹp.
- Phê phán và cần có cách xử phạt nghiêm khắc.
d. Hướng giải quyết :
- Tuyên truyền để mỗi người tự rèn cho mình ý thức bảo vệ
môi trường.
- Coi đó là vấn đề cấp bách của toàn xã hội.
BÀI VĂN MẪU
Ngày nay, trên thế giới, môi trường là vấn đề được quan tâm hàng đầu . Ở các quốc gia tiên tiến ,
vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường được quan tâm thường xuyên nên việc xả rác và nước thải bừa bãi
hầu như không còn nữa . Người dân được giáo dục rất kỹ về ý thức bảo vệ môi trường sống xanh –
sạch – đẹp . Đáng buồn thay nước ta có một hiện tượng phổ biến là vứt rác ra đường hoặc những nơi
công cộng , không giữ gìn vệ sinh đường phố . Việc làm đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi
trường mà cụ thể ở đây là gây ô nhiễm môi trường .
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Hiện tượng không giữ gìn vệ sinh đường phố có rất nhiều biểu hiện nhưng phổ biến nhất là vứt rác
ra đường hoặc nơi công cộng . Ăn xong một que lem hay một chiếc kẹo , người ta vứt que, vứt giấy
xuống đất . Uống xong một lon nước ngọt hay một chai nước suối , vứt lon , vứt chai ngay tại chỗ
vừa ngồi mặc dù thùng rác để cách đó rất gần . Tuy vậy , họ vẫn thản nhiên , vô tư không có gì áy
náy .Đáng sợ hơn, ở một số dòng sông những người sống trong những con đò đậu ngay trên sông có
những việc làm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Họ vô tư xả rác trên đò xuống sông, đi tiêu đi
tiểu xuống sông rồi ngay lập tức lại lấy nước dưới sông lên tắm gội, giặc giũ thậm chí là nấu nướng.
Thế nhưng hiện tượng xả rác đó còn lan sâu vào một tầng lớp trí thức trẻ ngày nay. Biểu hiện cụ thể
ở một số sinh viên làm gia sư. Họ thường đứng ở các ngã ba, ngã tư đường để phát tờ rơi quảng cáo
nhóm gia sư của mình một cách bừa bãi khiến khắp đường phố rải rác đầy những tờ rơi.
Những việc làm trên tuy nhỏ nhưng lại gây tác hại vô cùng to lớn .Phải chăng dọn dẹp sạch sẽ nhà
mình từ phòng khách đến nhà ăn, từ trong nhà ra ngoài vườn là tốt?Còn việc vứt rác bừa bãi, bạ đâu
quăng đó cả những nơi công cộng là không cần thiết, không quan tâm không ảnh hưởng gì đến
mình, đến gia đình mình.Điều này, mỗi chúng ta cần suy nghĩ lại.Bạn nghĩ sao khi một thành phố
văn minh,giàu đẹp lại ngập tràn trong biển rác? Nó thể hiện hành vi của người vô văn hóa, vô ý thức,
gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe con ngươì. Người ta vô tư vứt rác xuống sông nhưng họ
có nghĩ rằng bao nhiêu người sử dụng nguồn nước này để ăn uống, tắm giặt?Nước không sạch,con
người sử dụng, ăn uống, sức khỏe sẽ ra sao? Không có sức khỏe tốt thì lực lượng con người sẽ cống
hiến như thế nào cho đất nước khi bước vào thiên niên kỉ mới với nền kinh tế công nghiệp , hiện đại
. Không ở đâu xa , ngay trong thành phố của chúng ta – nơi con sông Bạch Đằng chảy qua phải chịu
bao rác rưởi dơ bẩn . Công viên ven bờ sông là nơi sinh hoạt thể dục thể thao của các cụ ông , cụ bà
và cả các thanh thiếu niên. Mọi người đến để thư giãn , hóng mát nhưng nhìn xuống dòng nước ven
bờ , nước bẩn theo cống vẫn từng ngày từng giờ ung dung đổ xuống , bao ni lông bị ném xuống trôi
bồng bềnh gây phản cảm , mất mĩ quan cả dòng sông . Còn đối với những ghế đá vô tội vạ bị những
người vô ý thức trét bã kẹo cao su , khi có một người nào đó vô tình ngổi lên thì việc gì sẽ xảy ra ?
Bã kẹo sẽ dính chặt vào quần áo của người đó không những làm bẩn quần áo mà còn gây sự khó
chịu . Và sẽ ra sao khi người ngồi trên ghế đá kia có một cuộc hẹn quan trọng ? Bạn thấy đó , chỉ cần
có một hành động vô ý thức đó mà gây ảnh hưởng đến công việc của người khác .
Ngày nay , đi đến đâu cũng có nhiều người tự hào khoe khu phố mình đang sống là một khu phố
văn hóa . Thế nhưng , được đặt bảng khu phố văn hóa mà rác rưởi vương vãi khắp nơi gây phản cảm
cho người đi đường . Như vậy họ chẳng khác gì tự mình mỉa mai mình , tự đánh mất thể diện mình
và cả khu phố . Cỏ mọc um tùm là điều kiện thuận lợi cho sinh sôi nảy nở của loài muỗi . Từ đó phát
sinh dịch bệnh sốt xuất huyết – căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng của con người .
Và việc một số tài xế đổ gạch đá phế thải ra ngoài đường thì sao ? Một con đường đang sạch đẹp
bỗng dưng phải hứng chịu vô số đất đá . Chúng vương vãi khắp nơi gây ùn tắc giao thông . Và cũng
trên những con đường ấy đã xảy ra bao vụ tai nạn giao thông gây đau thương cho nhiều gia đình .
Không chỉ có gạch đá bị thải ra đường mà còn có cả xác súc vật nữa . Như đã kể ở trên , xác súc vật
bị quăng bừa bãi khắp nơi . Thịt của chúng dần phân hủy kèm theo là một mùi hôi vô cùng khó chịu
đối với những người vô tình đi ngang qua . Tệ hại hơn , đứng trước nguy cơ bùng nổ dịch cúm gia
cầm H5N1, một số người dân khi thấy gà vịt chết hàng loạt đã không báo cho cơ quan thú y xử lý
mà họ đã tự ý ném xác chúng xuống hồ , ao . Đó là một việc làm vô cùng nguy hiểm vì nếu lỡ con
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gà hay vịt ấy mang trong mình mầm bệnh thì dịch bệnh sẽ phát tán trên cả khu vực rộng lớn do nước
từ các ao , hồ này sẽ chảy ra sông – nguồn nước sinh hoạt của rất nhiều gai đình . Các quán ăn trên
vỉa hè cũng có những hành vi xả rác nghiêm trọng . Những đồ ăn dư thừa hằng ngày vẫn đổ vào các
cống thoát nước . Chúng khiến cho cống không thoát được nước . Vào những ngày mưa lớn , do hệ
thống cống thoát nước không hoạt động hiệu quả , nước tràn khắp đường phố , cản trở giao thông .
Nhiều lúc nước bẩn tràn ngược vào nhà . Nhìn cảnh tượng ấy , em thật bức xúc, xót xa cho một vẻ
mĩ quan bị đánh mất .
Thật đáng nguy hiểm khi trẻ em ngày nay lại sa vào hiện tượng vứt rác bừa bãi rất nhiều . Cứ sau
giờ chơi là mỗi lớp học lại đầy những vỏ kẹo , vỏ bánh . Điều đó làm phiền lòng rất nhiều thầy cô .
Làm sao các thầy , các cô có thể toàn tâm dạy học trong một phòng học toàn rác bẩn như vậy . Và
thế là việc học tạm gián đoạn để thu gom rác , dọn vệ sinh lớp . Nếu việc này vẫn xảy ra thường
xuyên thì cả lớp sẽ mất bao nhiêu thời gian học tập và thậm chí có thể bị trừ điểm thi đua của lớp .
Thật tai hại làm sao !
Ngày hôm nay , vị trí nước ta đã khác đi rất nhiều . Nước ta đã là một thành viên của tổ chức
thương mại thế giới WTO . Và sau khi tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh APEC, con người
và đất nước Việt Nam ta ngày càng được nhiều người biết đến . Lượng khách nước ngoài đến thăm
nước ta ngày càng đông . Mọi người được giới thiệu về nước Việt Nam như là một nước thanh bình,
thân thiện . Nhưng khi nhìn thấy những sự việc trên thì liệu họ còn cái nhìn thân thiện về nước ta
chăng ? Hay đó là một cách nhìn khác , cái nhìn pha diện về cách sống của người Việt Nam .
Chưa bao giờ , ô nhiễm môi trường đang thực sự là vấn đề lớn của cả nhân loại như ngày nay.
Những biến đổi khí hậu và hậu quả khủng khiếp của nó không còn là dự báo nữa mà thành hiện thực
ở khắp nơi . Hiện tượng toàn cầu hóa El Nino và trái đất nóng dần lên do hiệu ứng nhà kính vẫn diễn
ra từng ngày , từng giờ . Điều đáng suy nghĩ là ở chỗ phần lớn , nếu không muốn nói là tất cả những
hiện tượng trên đều có nguyên nhân từ con người , từ những hành động bừa bãi mà trong đó có cả
việc xả rác và khí thải bừa bãi . Nói cách khác , những tác hại của việc xả rác mà em đã nêu ra như
mất vệ sinh , thể hiện hành vi vô văn hóa , gây mất mĩ quan lan truyền dịch bệnh , tốn kém tiền của
trong việc thu gom và xử lý , khiến cho người nước ngoài có ấn tượng không tốt … đều có nguyên
nhân bắt nguồn từ con người . Đầu tiên là do những thói quen xấu lười biếng và lối sống lạc hậu ích
kỷ chĩ nghĩ đến quyền lợi cá nhân của một số người . Họ sống theo kiểu
“Của mình thì giữ bo bo
Của người thì thả cho bò nó ăn ”
Họ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần nhà mình sạch thì được còn bẩn thì ai bẩn mặc ai . Những nơi công
cộng không phải là của mình , vậy thì việc gì mà phải mất công gìn giữ. Cứ ném rác vội ra là xong,
đã có đội vệ sinh lo dọn dẹp. Cách nghĩ như thế thật là thiểu cận và nguy hại làm sao. Nguyên nhân
tiếp theo là do thói quen đã có từ lâu, khó sửa đổi, phải có sự nhắc nhở thì người ta mới không xả rác
bừa bãi. Ở các lớp học, hằng ngày, các thầy cô và ban cán sự lớp phải thường xuyên nhắc nhở thì
mới giữ cho lớp học sạch đẹp. Nhưng xã hội là một phạm vị rộng lớn hơn lớp học rất nhiều. Mọi
người đều bận rộn với công việc của mình và không một ai có đủ thời gianđể đi nhắc nhở từng người
một . Không được nhắc nhở , con người ta lại quay về với thói quen trước kia . Nguyên nhân cuối
cùng là do ý thức về vệ sinh của một số người chưa được tốt . Họ không nhận thức được rằng hành
vi của mình là vô ý thức , phản văn hóa, văn minh , phá hoại môi trường sống . Bên cạnh đó cũng
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cần phải nói đến việc giáo dục ý thức giữ gìn , bảo vệ môi trường sống chưa được quan tâm đúng
mức , chưa được tổ chức thường xuyên . Mặc dù trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn có
những chương trình kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường của con người nhưng chúng quá ít ỏi , không
đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu và học hòi của người dân . Do đó mà trình độ hiểu biết của người
dân còn thấp dẫn đến thái độ tuân thủ nội quy nơi công cộng chưa đi vào nề nếp . Mặt khác , nếu so
với các nước trên thế giới thì việc xử phạt những người vô ý thức cũng chưa thật nghiêm túc. Ví dụ
như ở nước Singapo, chỉ cần ném một mẩu giấy ra đường là đã bị phạt tiền rất nặng . Tùy vào mức
độ sai phạm mà người vi phạm có thể bị đánh giữa đường . Còn ở Việt Nam thì sao ? Những người
vô ý thức vẫn ung dung như không có gì xảy ra vì hình thức xử phạt ở nước ta quá dễ dãi , nhẹ
nhàng chưa đủ sức răn đe .
Đất nước ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực , đời sống người dân ngày càng được nâng cao
cách nghĩ . Lối sống của mỗi người ngày càng văn minh , tiến độ ứng xử có văn hóa . Đặc biệt là
trong yêu cầu của cuộc sống ngày nay , đường phố xanh – sạch – đẹp là một tiêu chuẩn không thể
thiếu đối với một thành phố văn minh, sạch đẹp . Điều đó khiến mỗi người cần có ý thức giữ gìn vệ
sinh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình và người khác . Nhận thức cùa người dân đa phần đã tích
cực hơn . Mỗi nhà đều phải gom rác sinh hoạt để đúng chỗ để các cô chú công nhân vệ sinh đem vận
chuyển đến nơi quy định để xử lý . Những việc làm đó thật đáng biểu dương vì không những giữ vệ
sinh giữ sức khỏe cho cá nhân một người một gia đình mà còn cho cả cộng đồng . Các bạn thấy đó
tuy có nhiều người vô ý thức xả rác bừa bãi nhưng tồn tại song song với những con người này là số
lớn những con người có ý thức vệ sinh rất tốt . Một nhóm bạn trẻ ở thành phố biển nhân ngày nghỉ
hè rảnh rỗi đã cùng nhau nhặt rác ở khắp bãi biển , một bà lão lớn tuổi vẫn ngày ngày nhặt những
mảnh chai trên cát , làm giảm đi sự nguy hiểm cho những người vui chơi trên biển. Đó là những việc
làm tốt đẹp đáng cho ta noi theo . Còn những người vô ý thức kia đã đến lúc suy nghĩ lại . Hãy làm
việc gì đó trước khi quá muộn . Nạn vứt rác bừa bãi có thể được khắc phục dựa trên sự cố gắng của
mỗi người và toàn xã hội . Ngay từ bây giờ , ta cần kêu gọi ý thức giữ gìn vệ sinh của mỗi người .
Bằng nhiểu hình thức như áp phích, panô ,các chương trình tuyên truyền trên đài phát thanh truyền
hình , những thông điệp cơ bản về ý thức bảo vệ môi trường sẽ được truyền đến tận tai , tận mắt của
mỗi người góp phần nâng cao ý thức của người dân . Hơn nữa , đối với những người ương bướng ,
cố tình vi phạm cần phải bị xử phạt thích đáng . Không thể nhẹ tay với những con người vô ý thức ,
tàn phá môi trường nghiêm trọng vì nếu quá dễ dãi với họ thì sẽ mãi không bao giờ chấm dứt được
tình trạng trên . Nếu như thực hiện được những việc làm trên thì cuộc sống sẽ tươi đẹp biết bao . Và
có lẽ ở nước ta cũng không xảy ra chuyện vớt trên sáu tấn rác mỗi ngày ở một con kênh hay những
cái lắc đầu chê trách của du khách nước ngoài
Mỗi người trong cộng đồng ai cũng muốn có sức khỏe dồi dào , người thân không ốm đau , láng
giềng yên ổn nhưng do nếp sống nếp nghĩ quen thuộc của một số ít người mà còn hiện tượng vứt rác
bừa bãi ra nơi công cộng . Thời đại công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước không cho phép người
dân cứ tiếp tục lối sống , nếp nghĩ như thế . Hãy khắc phục nó bằng mọi cách có thể . Mỗi người
chúng ta hãy sống thật tốt đẹp , giữ gìn vệ sinh ở bất kì nơi đâu , trong nhà hay ngoài ngõ , trên cạn
hay dưới sông để tạo môi trường sống trong lành cho cả mình và mọi người , để có điều kiện cống
hiến nhiều nhất cho đất nước . Đứng trước xu thế hội nhập ngày nay , làm thế nào để vươn ra biển
lớn , để hòa nhập cùng với bạn nè ở bốn phương . Thiết nghĩ , cần nhất là một gương mặt một diện
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mạo mới của đất nước . Một con đường sạch đẹp ở thành phố luôn tạo cho mọi người, nhất là các
khách du lịch quốc tế một cảm giác thoải mái . Hãy làm cho mình đẹp hơn dưới con mắt của mọi
người , đứng vì những thói quen xấu của cá nhân như vứt rác bừa bãi gây ảnh hưởng đến mọi người .
Hãy chấm dứt những hành vi kém văn hóa ấy để làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp
hơn . Và hãy sống theo tinh thần cao đẹp : “Mình vì mọi người , mọi người vì mình ”
Đối với em thì những hành vi như xả rác bừa bãi nơi công cộng , đổ nước thải sinh hoạt xuống
cống , rãnh là những hành động xấu , đáng chê trách . Chúng gây những hậu quả nghiêm trọng cho
mọi người . Vì vậy mỗi người dân chúng ta và toàn xã hội cần phải nhanh chóng khắc phục hiện
tượng đó . Riêng với chúng em – những học sinh – người chủ tương lai của đất nước thì giờ đây cần
phải xem lại bản thân mình , điều chỉnh những hành vi của mình thật đúng đắn . Đứng trước hiện
tượng vứt rác bừa bãi trên , chúng em sẽ tích cực nâng cao ý thức bảo vệ môi trường , tuyên truyền
cho bạn bè cùng làm theo . Hi vọng rằng với việc làm nhỏ đó chúng em đã góp phần làm cho môi
trường sống xung quanh trở nên xanh – sạch – đẹp và trái đất sẽ luôn là ngôi nhà chung đáng yêu
của tất cả nhân loại.

ĐỀ SỐ 3.
Câu 1: ( 1,5 điểm )
Phân tích giá trị của phép điệp ngữ trong đoạn thơ sau :
"Cháu chiến đấu hôm nay
Vì lòng yêu Tổ quốc
Vì tiếng gà thân thuộc
Bà ơi cũng vì bà
Vì tiếng gà cục tác
Ổ trứng hồng tuổi thơ."
(Tiếng gà trưa - Xuân Quỳnh)
Câu 2: ( 1,5 điểm )
Có bạn chép hai câu thơ như sau :
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"Làn thu thuỷ nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm liễu buồn kém xanh."

Bạn đã chép sai từ nào ? Việc chép sai như vậy đã ảnh hưởng lớn đến ý nghĩa của đoạn thơ, em hãy
giải thích điều đó ?.
Câu 3: ( 7 điểm)
Hiện tương trẻ em trong độ tuổi đến trường đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi lao vào trò
chơi game trên Internet. Dựa vào những hiểu biết của em, viết một bài văn trình bày quan điểm của
em và cách giải quyết vấn đề này ?.
GỢI Ý TRẢ LỜI
Câu 1: (1,5 điểm)
Điệp ngữ trong đoạn thơ là từ vì, được sử dụng nhằm thể hiện mục đích chiến đấu của cháu - anh
chiến sĩ trong bài thơ. Những lí do anh đưa ra rất giản dị : vì tiếng gà, vì bà, vì lòng yêu Tổ quốc.
Mỗi từ vì nhằm nhấn mạnh một mục đích của anh, thể hiện tình yêu thiêng liêng với Tổ quốc bắt
nguồn từ tình cảm chân thực giản dị : tình gia đình với những kỉ niệm mộc mạc đáng yêu đã hun đúc
và là động lực giúp anh thêm sức mạnh vượt qua gian khó, chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.
Câu 2 (1,5 điểm)
Chép sai từ "buồn" - đúng là từ "hờn". Chép sai ảnh hưởng nghĩa của câu như sau : "buồn" là sự
chấp nhận còn "hờn" thể hiện sự tức giận có ý thức tiềm tàng sự phản kháng. Dùng "hờn" mới đúng
dụng ý của Nguyễn Du về việc miêu tả nhan sắc Kiều thống nhất trong quan niệm hồng nhan bạc
phận. Kiều đẹp khiến thiên nhiên hờn ghen để rồi sau này Kiều chịu số phận lênh đênh chìm nổi với
mười lăm năm lưu lạc.
Câu 3: ( 7 điểm )
Nêu vấn đề và triển khai thành bài văn nghị luận gồm các ý cơ bản sau :
a. Nêu vấn đề nghị luận: Hiện tương trẻ em trong độ tuổi đến trường đang bị ảnh hưởng nghiêm
trọng khi lao vào trò chơi game trên Internet.
b. Biểu hiện và phân tích tác hại :
- Nghiện.
- Hết thời gian.
- Không học bài.
- Tốn tiền.
- Sức khõe, đạo đức xuống cấp.
c. Đánh giá :
- Việc làm đúng hay sai.
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- Phê phán và cần có cách xử phạt nghiêm khắc.
d. Hướng giải quyết :
- Tuyên truyền, giáo dục.
- Coi đó là vấn đề cấp bách của toàn xã hội.
BÀI VĂN MẪU
Một nhà tâm lý Mỹ đã đưa ra định nghĩa:“Trò chơi điện tử là trò chơi mà hành động trong đó cần
công nghệ thông tin điều khiển”.Hiểu một cách đơn giản, trò chơi điện tử là những trò chơi được
chơi trên thiết bị điện tử.(Thường được gọi là “game”). Từ ý tưởng ban đầu như là một thú tiêu
khiển giết thời gian nay nó đã trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu, một hình thức văn hóa
đang tương tác với những loại hình nghệ thuật khác và các loại phương tiện truyền thông khác
Trò chơi điện tử hiện nay đang thu hút mọi người bởi sự đầu tư tính đa dạng của nó: phong phú về
thể loại như- thể thao (Fifa), hành động (Hitman), chiến thuật, phiêu lưu (Tarzan), trí tuệ (Sherlock
Holmes), mô phỏng (Sim), chiến thuật (Yuri), vui nhộn,…; nhiều hình thức: video game
(Mario,Racing,tetris…), game show trực tiếp trên truyền hình (Vui cùng Hugo), game trong điện
thoại di động, game trên máy tính, …Song phải kể đến một loại trò chơi điện tử thật sự tạo nên một
“cơn bão” trong giới học sinh: game online (trò chơi trực tuyến) bởi hình ảnh đồ họa 3D sắc nét, sắc
được phối hợp hài hòa nhưng cũng có phần bí ẩn làm cho người chơi cảm thấy hồi hộp,bị lôi cuốn
theo trò chơi người chơi có thể trực tiếp thi thố tài năng với nhau thông qua điều khiển các nhân vật
ảo, vừa chơi game vừa chat, có thể chuyển nhượng các món đồ trong game (đồ ảo). các nhân vật
được xây dựng đẹp và sinh động, phong phú,có thể ăn theo một số phim, truyện ăn khách (Thiên
Long Bát bộ,..) hoặc các hoạt động đang được yêu thích tại thời điểm đó.(bóng đá, nhảy
hiphop,…).Về âm thanh có trò thì có điệu nhạc vui nhộn,có trò thì có điệu nhạc hoành tráng của
những trận đánh nhau giữa hai game thủ.Ngày nay,nền công nghệ thông tin ngày càng phát triển hơn
trước nên đã tạo ra nhiều trò chơi hay,hấp dẫn mọi người và nhất là học sinh. Nhiều trò còn áp dụng
nhiều kĩ thuật mới của ngành tin học làm cho nhân vật của các trò chơi có thể di chuyển nhanh,động
tác mềm mại,uyển chuyển hơn. Chính bởi tính đa dạng của trò chơi điện tử, nó phù hợp với mọi lứa
tuổi, sở thích và cá tính. ”Game có thể thảo mãn hầu hết các nhu cầu tâm lý căn bản của người chơi.
Đó là lý do khiến nhiều người cảm thấy khó khăn khi rời bỏ thế giới ảo”-theo một cuộc nghiên cứu
mới nhất của các chuyên gia trường Đại học Rochester (New Yord, Mỹ) tiến hành trên 1000 người
chơi. Game có thể đem đến cho người giải trí cảm giác thanh công, tự do và được tương tác với
người khác. Song những mặt tích cực ấy chỉ khi bạn chơi điều độ,mức độ vừa phải với những trò
chơi phù hợp.
Với hơn 1.000 máy chủ của Vinagame hiện tại các bạn thử ước tính xem bao nhiêu người dùng
chưa kể đến các game online khác.Làm sao đây? các bạn có cách nào không? Làm sao để
gameonline là một hình thức giải trí đúng nghĩa? Hiện nay, hoạt động của dịch vụ Internet, game
online ở địa phương ta vô cùng nhộn nhịp, càng gần các trường học, càng xuất hiện nhiều. Đoạn
đường tõ nhµ t«i ®Õn tr-êng, chỉ dài hơn 2 km đã có hàng chục cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet,
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game online hoạt động liên tục ngày đêm (có nhiều điểm hoạt động suốt 24/24 giờ hoặc vờ nghỉ đêm
với cửa khép bên ngoài nhưng bên trong vẫn hoạt động bình thường). Khách hàng phần lớn là thanh,
thiếu niên trong tuổi cắp sách đến trường. Bằng chút vốn kiến thức tin học “vừa đủ xài” đã được học
ở trường, hay ở đâu đó, các tay lướt web này đã “làm quen” khá nhanh với Internet, game online.
Chính những người “nghiện” game online thừa nhận, lúc đầu các em chỉ lên mạng chơi, nhưng thấy
quá hấp dẫn, muốn khám phá, rồi thử... và “nghiện” lúc nào chẳng hay…
Game không xấu và cả chơi game cũng không xấu nhưng việc nhiều người đang lạm dụng tính
giải trí của nó một cách quá mức lại gây lên những tác hại mà người chơi, đặc biệt là lứa tuổi học
sinh không ngờ đến.Chơi game tốn thời gian .§©y lµ ®iÓm kh«ng ai ph¶i bµn c·i: Một người chơi
ít khi nhận ra chỉ loáng một cái họ tiêu diệt một con quái vật lại ngốn đến cả tiếng đồng hồ, chỉ một
loáng họ vượt qua một “cửa” lại ngấu đến vài tiếng. Và thế, thời gian ăn, ngủ, học, làm việc,... đều bị
bớt xén, thậm chí là cắt hẳn để giành cho thời gian chơi game.
Có phụ huynh cho rằng:”Thà cứ để nó chơi thế còn hơn sa đà vào tệ nạn xã hội”. §óng ! Chơi
game không có gì là xấu cả nó là môn giải trí của cả thế giới, nó còn có lợi hàng trăm lần các trò
chơi như đua xe lạng lách, hút xách ma tuý... và giới trẻ không ngoài chơi game giải trí thì không có
một thứ gì khác để chơi. Thử hỏi ở các thành phố hè đến có gì để chơi để giải trí, công viên thì hiếm
hoi, nhà văn hoá quận huyện hầu như không có, nếu có cũng kinh doanh, đi lại ngoài đường tai nạn
giao thông nguy hiểm, thà để cho con cái chơi game mà an toàn.Nhưng họ đâu ngờ cô cậu quý tử
nhà họ lại bỏ học để có đủ thời gian ”cày level” cho bằng bạn bằng bè. Bạn có tin không,những
người làm game online đã tính toán để bạn, một người chơi game 7 tiếng mỗi ngày nếu bạn muốn
trong vòng một năm của họ sẽ mất ít nhất là 5 (khoảng 2500 giờ) lên được level cao. Vậy bạn có
thấy tiếc thời gian của mình khi cả ngày chỉ vùi đầu vào trò chơi điện tử, đeo đuổi những khát vọng
viển vông, trong 2500 giờ ấy, bạn có thể tham gia bao nhiêu hoạt động có ích như từ thiện, hay chỉ
đơn giản là chơi một môn thể thao, đọc sách, tiếp thu hàng ngàn những điều lý thú xung quanh
mình.. Vậy mà, bạn chỉ biết quay cuồng với những nhân vật ảo trong game mà họ đã tạo ra, và cuối
cùng cái bạn đã có là gì? Chưởng của thiếu lâm? Biết được cách giết mấy con quái vật? Tôi không
chắc là nó sẽ có ích gì trong xã hội hiện tại, một xã hội cần những con người có học hành, có tri
thức, có hiểu biết. Bạn có hiểu vấn đề không? Bạn bỏ học để chơi game, chính là biểu hiện của việc
tự làm mình thụt lùi lại so với văn minh nhân loại.
Ai còng thÊy ch¬i game tốn tiền bạc: Hãy làm một phép tính đơn giản thế này, một người chơi
ngoài hàng 5 giờ/ngày với giá trung bình 2500 đồng/1 giờ thì trong một năm sẽ sẽ tiêu tốn hơn 4
triệu rưỡi! Dù nhà bạn có máy tính, số tiền bỏ ra cũng chẳng ít hơn với ti tỉ thứ tiền phải trả: tiền hao
tổn máy (sửa chữa); tiền nâng cấp các bộ phận của máy tính để cho hiện đại nhất, đáp ứng những
nhu cầu ngày càng khó chiều của các game; tiền điện; tiền internet,…
Bạn sẽ mất ít nhất là 4 triệu rưỡi một năm để nuôi cái thú vui xa xỉ này nếu bạn là một tay
“nghiện game bình dân”!Bởi vì không chỉ phải trang trải cho tiền chơi hàng ngày mà còn bỏ không ít
tiền để “trang trí” thêm cho con nhân vật ảo của mình nếu muốn trông nó đẹp và “chẳng kém
ai”.Thậm chí có những game yêu cầu bạn phải “nạp thẻ” (tức là trả tiền chơi cho nhà sản xuất) như
“Võ Lâm truyền kỳ” với một thẻ 60 000 được 100 giờ (tất nhiên bạn vẫn phải trả tiền cho hàng net).
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Một người chơi game online chuyên nghiệp tâm sự: ”Tiền chơi phải bỏ ra là một truyện, nhưng tiền
mua đồ cho con character (nhân vật) mới thật sự tốn kém, trung bình mỗi tháng mất không dưới 800
nghìn. Hơn nữa còn phải nạp thẻ Võ lâm. Nhiều khi tiền tiêu vặt bố mẹ cho không đủ đốt, túng quá
phải đi chơi bài ăn tiền!”.Thật cay đắng thay!
Là một học sinh, bạn làm gì ra mấy trăm nghìn một tháng?Dù là một người lớn, kiếm mấy trăm
nghìn cũng đâu có đơn giản.Một công nhân giày da làm việc vất vả với bụi và khói, tính cả tiền độc
hại cũng chỉ ước tính 900 nghìn một tháng. Thú vui này nó ngấu của người ta ngày càng nhiều tiền
bạc mà người ta không dễ gì nhận ra. Để có được số tiền ấy, nếu bạn chẳng có một ông bố nhà giàu
đáp ứng tất tần tật những mong muốn tốn kém của mình thì ngoài việc ăn trộm, cướp giật hay cắt
xén chính tiền học bố mẹ cho thì đâu còn cách nào khác? Thật khó để tưởng tượng những trò chơi
điện tử đã gián tiếp đẩy những con người còn ngồi trên ghế nhà trường vào con đường phạm pháp.
T¸c h¹i v« cïng nghiªm träng cña game lµ ảnh hưởng đến sức khỏe & trí óc. Game có thể ngốn
năng lượng của bạn nhiều hơn bất cứ một hoạt động nào.Tin không? Một người chơi game thường
xuyên bộc bạch “Đối người chơi, thức qua đêm là khái niệm hết sức bình thường”.3h sáng với thế
giới xung quanh chìm trong giấc ngủ im lìm, có ai biết rằng trong một góc phòng nào đó, vẫn có
những kẻ còn đang quay cuồng với những đòn, chưởng, đao, thương. Những cuộc chơi thâu đêm
suốt sáng đến quên ăn quên ngủ như vậy, đối với dân nghiền game đã trở thành chuyện thường ngày
. Trong số đó, có mấy ai sẽ tỉnh ngộ và dừng lại kịp thời trước khi sức khỏe lần lượt “đội nón ra đi”.
Những học sinh đang ở tuổi ăn, tuổi lớn, đòi hỏi một thời gian biểu hợp lý với ăn, ngủ, nghỉ, học,
chơi song lại bị bóp méo đáng sợ để chỉ dành thời gian cho thú vui trong thế giới ảo. Đâu là thời gian
để bạn ôn lại những bài học cũ trước khi kiểm tra? Đâu là thời gian cho bạn làm bài tập thầy cô cho
về nhà? Bạn Minh Hoàng,16 tuổi ở Từ Liêm, Hà Nội là một học sinh thông minh, chăm chỉ. Song kể
từ khi chơi bắt đầu mải mê chơi điện tử, để có đủ thời gian chơi cho thoải mái, bạn bỏ học nhiều
hôm chỉ vì “trót hẹn với anh em” rồi. Từ đầu năm 2007, bạn bỏ hẳn học ở nhà chơi game.
Được tung hoành ngang dọc trong thế giới rộng lớn của các game online là một niềm say mê với
nhiều dân ghiền game. Quăng mình vào cuộc chiến, mấy ai nhận ra rằng tất cả những thứ họ có
trong tay như tiền bạc, vinh quang, chiến công, đẳng cấp... tất cả chỉ là ảo? Khi ấy, đồng tiền và thời
gian bỏ ra cho việc chơi game thu được gì ngoài việc sức khỏe sa sút, tuổi trẻ bị rửa trôi trên bàn
phím hằng ngày, hằng tháng, thậm chí hằng năm...
Chơi game liên tục khiến đầu óc bạn mệt mỏi và cả cơ thể rã rời, suy nghĩ lờ đờ và không đủ tỉnh
táo để tiếp tục học tập.Theo tiến sỹ Quang cho biết: “Những người bị chứng nghiện games online
không muốn ròi chiếc máy tính, nếu không được chơi thì nhớ, thèm, sinh ra buồn phiền, chán nản
thậm chú kích động phá phách đồ đạc.Về mặt sinh lý họ có các biểu hiện như vã mồ hôi, chán ăn,
mất ngủ, sút cân nhanh”.Đừng bao giờ đánh đồng bạn của thế giới ảo và thế giới thật. Đừng bao giờ
đánh mất sức khỏe và đánh mất chính mình chỉ vì bạn đã từng chơi trò chơi điện tử.
Một thiếu niên ở thành phố Ekaterinburg (Nga) đã bị đột quỵ sau khi chơi điện tử liền tù tì suốt
12 tiếng tại một phòng games. Khi về nhà, phát hiện cậu bé có những cách hành xử khá kỳ quặc và
gần như không thể thích nghi với cuộc sống bình thường, bố mẹ cậu bé lập tức đưa cậu đến bệnh
viện để điều trị.Tuy nhiên mọi chuyện đã không thể thay đổi và cậu bé đã chết. Các bác sĩ kết luận,
trò chơi điện tử là nguyên nhân làm phát triển các bệnh về não bộ từ đó dẫn tới việc cậu bé bị đột
quỵ
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Lại một câu chuyện đau lòng khác ở (TP.HCM), về một người chơi đột quỵ sau khi chơi nhiều
giờ liên tiếp. Nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết rạng sáng 20-9, bệnh nhân Quốc C. (24 tuổi),
ngụ P.6, Q.6, đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng ngưng thở. Do chơi
game quá sức, C. bị rối loạn tâm thần phân liệt, kèm theo hạ đường huyết (lượng đường huyết bằng
0) do không ăn gây biến chứng và hôn mê đến nay. Đây chính là hồi chu«ng cảnh báo gay gắt về
tình trạng chơi game liên tục trong nhiều giờ liên tiếp
Cậu học sinh vốn hiền lành,học giỏi ngoan ngoãn vì “kẹt” tiền chơi quá nên làm liều trộm tiền bố
mẹ bị bắt và từ đấy bố mẹ cậu không còn tin tưởng ở cậu nữa. Học sinh vốn là lứa tuổi đẹp và luôn
để lại những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời người. Một người con luôn khiến bố mẹ phải ngưỡm mộ
trước các đồng nghiệp khác bởi những giải nhất toán học cấp quận, thành phố giờ lại phải xấu hổ,
cũng trước những người kia vì con mình sa đà chơi điện tử đến bỏ học. Một người bà phải khóc vì
thương đứa cháu mồ côi của mình vốn “là đứa tử tế” không ngờ lại ngày càng tàn tạ, đổ đốn chỉ vì
chơi game nhiều. Tiếc là rất nhiều người không coi đó là một điều xấu, vẫn đắm đuối không nhận
thức ra được điều đó.
Một phần cũng phải nói đến trách nhiệm xã hội của nhà kinh doanh. Vì mải mê theo đuổi những
lợi ích kinh doanh mà không đếm xỉa đến những tác hại mà họ đang gây ra cho xã hội cho đất
nước.Dù có thông tư quản lý hoạt động gameonline nhưng họ liên tiếp sử dụng các "chiêu", các
mánh khóe kinh doanh để làm sao vắt được các con "bò sữa" game thủ càng nhiều càng tốt.Và nguy
hại hơn đó là sự suy đồi của cả một thế hệ!
Với 1/3 thời gian bạn đắm chìm trong game, cộng với thời gian ăn, ngủ, đi học, nếu bạn vẫn còn
giữ được nếp sống bình thường, sẽ lấp đầy thời gian biểu của bạn. Vậy đâu sẽ là thời gian bạn dành
cho mọi người xung quanh mình? Đâu là thời để bạn giảng bài cho đứa em lớp 2 như mọi khi? Đâu
là thời gian để bạn ngồi tâm sự và chia sẻ với bố hay mẹ? Đâu là thời gian để bạn dành một bông
hoa cho bà trong ngày 8-3? Bạn đang dần làm mất cân bằng giữa một bên là thế giới ảo trong game
và một bên là thế giới thực của chính mình!Có thể trong game, bạn tạo thêm được không ít những
mối quan hệ mới, nhưng còn những người thân đáng lẽ phải nhận được sự quan tâm đặc biệt hơn
những người bạn chỉ mới quen trên mạng và chưa kịp biết gì về họ. Bạn đang dần theo khuynh
hướng khép kín mình và giảm thiểu các mối quan hệ xuống mức thấp nhất.
Một cuộc khảo sát với nội dung “Bạn chơi games vì?” đã nhận được: 0% chọn “Không có gì để
làm”; 56,67% chọn “Games là thú vui, tiêu khiển, sở thích; 43,33% chọn “Games là cuộc sống”.
Những cuộc nói chuyện của học sinh với nội dung về game, những hình dán, đồ vật có hình nhân vật
trong game,… tràn lan đủ thấy sự ăn sâu vào tiềm tàng của game đối với giới học sinh hiện nay!
Tháng 4 năm 2001 một học sinh xả súng giết hại 6 người ngay tại trường học ở Michigan, USA sau
khi chơi “Serious sam”.
“Bản thân từ game đã hàm chứa trong nó ý nghĩa chỉ là một cuộc chơi,và khi đã là trò chơi thì
phải có liều lượng.Cái gì quá đà thì đều không tốt, chứ không riêng gì game.Yếu tố quan trọng là
liều lượng và nhận thức, tự điều chỉnh của bản thân người chơi” (Phạm Tấn Công, thư ký
Vinasa).Trò chơi điện tử như con dao hai lưỡi, nếu bạn chơi đúng mức, nó sẽ có tác dụng tốt, nếu
bạn chơi quá mức, nó sẽ có những tác hại xấu! Đã đến lúc mọi người cần có những hồi chuông thức
tỉnh thật sự với những người đang chơi và sắp chơi với những tác hại ghê gớm của việc chơi mê mải
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game.Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng: Game không xấu,bản thân việc chơi game cũng không
xấu.Chỉ có điều lạm dụng nó một cách quá ,mức sẽ gây ra những hậu quả khôn lường.”Biết dừng lại
khi nào?”,câu trả lời nằm ở lý trí những người chơi game.
Để giải quyết tình trạng nghiện game cần có sự phối hợp
hoạt động đồng bộ của cả xã hội.Đi đầu là các nhà quản lý trong lĩnh vực Internet với một định
hướng tốt và giám sát cụ thể, có thể quản lý thật sự về vấn đề này.Nghiên cứu những người nghiện
game, các nhà tâm lý học thấy rằng họ thường thất bại trong đời sống thực và muốn tìm đến sự tự tin
trong thế giới ảo. Bên cạnh đó, nhiều em nghiện game vì không có sự quan tâm đúng mức của gia
đình và nhà trường. Chính vì vậy, các bậc cha mẹ hãy quan tâm và chia sẻ & có những định hướng
tốt cho con em m×nh. Nhà trường và Đoàn thanh niên, hội sinh viên tạo ra nhiều sân chơi giúp các
em có nhiều điều kiện thể hiện khả năng, tránh ảo tưởng và rơi vào tình trạng nghiện game. Nếu thật
sự có những dấu hiệu của chứng nghiện game online, hãy đưa con em đến trung tâm tham vấn tâm lý
để được giúp đỡ. Tôi nghĩ nên thêm đoạn code để kiểm soát giờ chơi theo giờ đi học, đi làm và tránh
tình trạng các gamer chơi liền tù tì suốt 24 giờ. Những cơ quan có trách nhiệm phải xét duyệt thật kỹ
các game trước khi phổ biến để người chơi ở Việt Nam có thể qua trò chơi học được nhiều điều bổ
ích.
Làm thế nào để có thể vừa chơi vừa giải trí để nâng cao sự hiểu biết mà vẫn là những người học
sinh giỏi,là những người con ngoan ?. C©u hái Êy cã rÊt nhiÒu b¹n häc sinh cÇn ®-îc gi¶i
®¸p.Chúng ta phải tập trung tất cả vào việc học tập ,vào thời gian rãnh rỗi thì các bạn cũng
cần phải đọc thêm sách báo,rèn luyện sức khỏe vào buổi sáng sớm.Và chúng ta cũng có thể
tham gia game để thư giãn qua những ngày học tập mệt mỏi.
Bên cạnh đó , mỗi bạn học sinh cần phải tự giác thực hiện quy định của gia đình mình về thời gian
dành cho giải trí,thư giãn,không để ảnh hưởng đến việc học tập, ph¶i gìn sức khỏe bằng cách sắp
xếp thời gian chơi hợp lý, điều độ - thường không quá 2 giờ mỗi ngày, không nên chơi liên tục mà
nên có những khoảng nghỉ ngơi và nên tăng cường các hoạt động thể lực.Khi chơi các trò chơi điện
tử cần tránh những nội dung không phù hợp với lứa tuổi vµ cã néi dung kh«ng lµnh m¹nh .Nhà
trường cần tổ chức nhiều sinh hoạt tập thể bổ ích cho các em để các em tránh được chuyện mãi chơi
điện tử,xao nhãng việc học tập và phạm những sai lầm khác.
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ĐỀ SỐ 4:
Câu 1: (2 điểm)
Chép lại chính xác 4 dòng thơ đầu trong đoạn trích Cảnh ngày xuân trích trong Truyện Kiều của
Nguyễn Du. Viết khoảng 5 câu nhận xét về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ đó.
Câu 2: ( 5 điểm)
Suy nghĩ của em về nhân vật óng Hai trong truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân
Câu 1: (3 điểm)
Phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ sau:
"Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo".
Gợi Ý:
Câu1: (2,5điểm)
Học sinh chép chính xác 4 dòng thơ cho 0,5 điểm (nếu sai 3 lỗi chính tả hoặc từ ngữ trừ 0,25 điểm) :
Ngày xuân con én đưa thoi,
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.
Cỏ non xanh tận chân trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
Nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ (1 điểm)
+ Bức tranh mùa xuân được gợi lên bằng nhiều hình ảnh trong sáng : cỏ non, chim én, cành hoa lê
trắng là những hình ảnh đặc trưng của mùa xuân.
+ Cảnh vật sinh động nhờ những từ ngữ gợi hình : con én đưa thoi, điểm...
+ Cảnh sắc mùa xuân gợi vẻ tinh khôi với vẻ đẹp khoáng đạt, tươi mát.
Câu 2: (5 điểm)
Học sinh vận dụng các kĩ năng về nghị luận nhân vật văn học để nêu những suy nghĩ về nhân vật
ông Hai - người nông dân yêu làng, yêu nước trong kháng chiến chống Pháp bằng các ý cụ thể như
sau :
a. Giới thiệu về truyện ngắn Làng, tác phẩm viết về người nông dân trong những ngày đầu cuộc
kháng chiến chống Pháp, giai đoạn đất nước đang ở thế cầm cự, nhân dân làng Chợ Dầu theo lệnh
kháng chiến đi tản cư ở vùng Yên Thế (Bắc Giang). Và chính trong hoàn cảnh đó, nhân vật ông Hai,
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người nông dân thật thà chất phác đã thể hiện những trưởng thành trong nhận thức và suy nghĩ của
mình về tình cảm yêu làng, yêu nước.
b. Phân tích các phẩm chất về tình yêu làng của ông Hai :
- Nỗi nhớ làng da diết trong những ngày đi tản cư : buồn bực trong lòng, nghe ngóng tin tức về làng,
hay khoe về cái làng Chợ Dầu với nỗi nhớ và niềm tự hào mãnh liệt.
- Đau khổ, dằn vặt khi nghe tin làng mình làm Việt gian : tủi nhục đau đớn, xấu hổ không dám nhìn
ai, lo sợ bị người ta bài trừ, không chứa ; ruột gan cứ rối bời, không khí gia đình nặng nề, u ám...
- Niềm sung sướng cảm động đến trào nước mắt khi tin xấu về làng ông được cải chính : ông đi khoe
khắp nơi, đến từng nhà với dáng vẻ lật đật và lại tự hào ngẩng cao đầu kể về làng Chợ Dầu quê
hương ông một cách say sưa và náo nức lạ thường.
c. Đánh giá và khẳng định tình yêu làng của ông Hai gắn với tình yêu đất nước, yêu kháng chiến:
trong thâm tâm ông luôn tự hào về ngôi làng giàu truyền thống văn hoá, trù phú và tự hào về sự thuỷ
chung với cách mạng, với Bác Hồ của quê hương mình. Sự thay đổi nhận thức để nhận ra kẻ thù là
bọn đế quốc phong kiến theo một quá trình tâm lí hết sức tự nhiên khiến ta thêm trân trọng yêu mến
người nông dân này vì tình cảm gắn bó với quê hương, xóm làng và cách mạng.
d. Khẳng định tình yêu quê hương đất nước là một vẻ đẹp của con người Việt Nam, đặc biệt trong
những ngày đất nước gian nguy tình cảm ấy được thử thách càng tô đẹp thêm phẩm chất của con
người Việt Nam.
Câu1: (1,5điểm)
Học sinh cần làm rõ giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ như sau :
- Cảnh thực của núi rừng trong thời chiến khốc liệt hiện lên qua các hình ảnh : rừng hoang, sương
muối. Người lính vẫn sát cánh cùng đồng đội : đứng cạnh bên nhau, mai phục chờ giặc.
- Trong phút giây giải lao bên người đồng chí của mình, các anh đã nhận ra vẻ đẹp của vầng trăng
lung linh treo lơ lửng trên đầu súng : "Đầu súng trăng treo". Hình ảnh trăng treo trên đầu súng vừa
có ý nghĩa tả thực, vừa có tính biểu trưng của tình đồng đội và tâm hồn bay bổng lãng mạn của
người chiến sĩ. Phút giây xuất thần ấy làm tâm hồn người lính lạc quan thêm tin tưởng vào cuộc
chiến đấu và mơ ước đến tương lai hoà bình. Chất thép và chất tình hoà quện trong tâm tưởng đột
phá
thành
hình
tượng
thơ
đầy
sáng
tạo
của
Chính
Hữu.
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ĐỀ SỐ 5
Câu 1: (2 điểm)
Nhận xét về nghệ thuật tả người của Nguyễn Du qua đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều.
Câu 2: (6 điểm)
Cảm nghĩ về thân phận người phụ nữ qua bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương và tác phẩm
Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ.
Câu 3: ( 2 điểm )
Chép lại khổ thơ đầu của bài thơ Đoàn thuyền đánh cá và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ
trong đoạn thơ đó.
GỢI Ý:
Câu1: (1,5điểm)
Nhận xét nghệ thuật tả người của Nguyễn Du qua đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều cần đạt được
các ý cơ bản sau :
- Bút pháp tả thực được Nguyễn Du sử dụng để miêu tả nhân vật Mã Giám Sinh. Bằng bút pháp này,
chân dung nhân vật hiện lên rất cụ thể và toàn diện : trang phục áo quần bảnh bao, diện mạo mày râu
nhẵn nhụi, lời nói xấc xược, vô lễ, cộc lốc "Mã Giám Sinh", cử chỉ hách dịch ngồi tót sỗ sàng... tất
cả làm hiện rõ bộ mặt trai lơ đểu giả, trơ trẽn và lố bịch của tên buôn thịt bán người giả danh trí thức.
- Trong Truyện Kiều, tác giả sử dụng bút pháp tả thực để miêu tả các nhân vật phản diện như Mã
Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh, Hồ Tôn Hiến... phơi bày bộ mặt thật của bọn chúng trong xã hội
đương thời, nhằm tố cáo, lên án xã hội phong kiến với những con người bỉ ổi, đê tiện đó.
Câu2:
(6điểm)
Vận dụng các kĩ năng nghị luận văn học để nêu những suy nghĩ về số phận của người phụ nữ qua 2
tác phẩm : Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương và Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn
Dữ, yêu cầu đạt được các ý sau :
a. Nêu khái quát nhận xét về đề tài người phụ nữ trong văn học, số phận cuộc đời của họ được phản
ánh trong các tác phẩm văn học trung đại ; những bất hạnh oan khuất được bày tỏ, tiếng nói cảm
thông bênh vực thể hiện tấm lòng nhân đạo của các tác giả, tiêu biểu thể hiện qua : Bánh trôi nước
và Chuyện người con gái Nam Xương.
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b. Cảm nhận về người phụ nữ qua 2 tác phẩm :
* Họ là những người phụ nữ đẹp có phẩm chất trong sáng, giàu đức hạnh :
- Cô gái trong Bánh trôi nước : được miêu tả với những nét đẹp hình hài thật chân thực, trong sáng :
“Thân em vừa trắng lại vừa tròn”. Miêu tả bánh trôi nước nhưng lại dùng từ thân em - cách nói tâm
sự của người phụ nữ quen thuộc kiểu ca dao : thân em như tấm lụa đào... khiến người ta liên tưởng
đến hình ảnh nước da trắng và tấm thân tròn đầy đặn, khoẻ mạnh của người thiếu nữ đang tuổi dậy
thì mơn mởn sức sống. Cô gái ấy dù trải qua bao thăng trầm bảy nổi ba chìm vẫn giữ tấm lòng son.
Sự son sắt hay tấm lòng trong sáng không bị vẩn đục cuộc đời đã khiến cô gái không chỉ đẹp vẻ bên
ngoài mà còn quyến rũ hơn nhờ phẩm chất của tấm lòng son luôn toả rạng.
- Nhân vật Vũ Nương trong Chuyện ngươì con gái nam Xương : mang những nét đẹp truyền thống
của người phụ nữ Việt Nam.
+ Trong cuộc sống vợ chồng nàng luôn “giữ gìn khuôn phép, không từng để lúc nào vợ chồng phải
đến thất hoà". Nàng luôn là người vợ thuỷ chung yêu chồng tha thiết, những ngày xa chồng nỗi nhớ
cứ dài theo năm tháng : "mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi" nàng lại âm thầm nhớ
chồng.
+ Lòng hiếu thảo của Vũ Nương khiến mẹ chồng cảm động, những ngày bà ốm đau, nàng hết lòng
thuốc thang chăm sóc nên khi trăng trối mẹ chồng nàng đã nói : "Sau này, trời xét lòng lành, […],
xanh kia quyết chẳng phụ con". Khi mẹ chồng khuất núi, nàng lo ma chay chu tất, lo liệu như đối với
cha mẹ đẻ của mình.
+ Nàng là người trọng danh dự, nhân phẩm : khi bị chồng vu oan, nàng một mực tìm lời lẽ phân trần
để chồng hiểu rõ tấm lòng mình. Khi không làm dịu được lòng ghen tuông mù quáng của chồng,
nàng chỉ còn biết thất vọng đau đớn, đành tìm đến cái chết với lời nguyền thể hiện sự thuỷ chung
trong trắng. Đến khi sống dưới thuỷ cung nàng vẫn luôn nhớ về chồng con, muốn được rửa mối oan
nhục của mình.
* Họ là những người chịu nhiều oan khuất và bất hạnh, không được xã hội coi trọng :
- Người phụ nữ trong bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương đã bị xã hội xô đẩy, sống cuộc
sống không được tôn trọng và bản thân mình không được tự quyết định hạnh phúc :
"Bảy nổi ba chìm với nước non,
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn"
- Vũ Nương bị chồng nghi oan, cuộc sống của nàng ngay từ khi mới kết hôn đã không được bình
đẳng vì nàng là con nhà nghèo, lấy chồng giầu có. Sự cách biệt ấy đã cộng thêm một cái thế cho
Trương Sinh, bên cạnh cái thế của người chồng, người đàn ông trong chế độ gia trưởng phong kiến.
Hơn nữa Trương Sinh là người có tính đa nghi, đối với vợ phòng ngừa quá sức, lại thêm tâm trạng
của chàng khi trở về không vui vì mẹ mất. Lời nói của đứa trẻ ngây thơ như đổ thêm dầu vào lửa làm
thổi bùng ngọn lửa ghen tuông trong con người vốn đa nghi đó, chàng "đinh ninh là vợ hư". Cách xử
sự hồ đồ độc đoán của Trương Sinh đã dẫn đến cái chết thảm khốc của Vũ Nương, một sự bức tử mà
kẻ bức tử lại hoàn toàn vô can.
Bi kịch của Vũ Nương là một lời tố cáo xã hội phong kiến chỉ xem trọng quyền uy của kẻ giàu và
của người đàn ông trong gia đình, đồng thời bày tỏ niềm cảm thương của tác giả đối với số phận oan
nghiệt của người phụ nữ. Người phụ nữ đức hạnh ở đây không được bênh vực, che chở mà lại còn bị
18

Gia sư Thành Được

www.daythem.edu.vn

đối xử một cách bất công, vô lí ; chỉ vì lời nói ngây thơ của đứa trẻ miệng còn hơi sữa và vì sự hồ đồ
vũ phu của anh chồng ghen tuông mà đến nỗi phải kết liễu cuộc đời mình.
c. Đánh giá chung : Số phận người phụ nữ trong xã hội xưa bị khinh rẻ và không được quyền định
đoạt hạnh phúc của mình, các tác giả lên tiếng phản đối, tố cáo xã hội nhằm bênh vực cho người phụ
nữ. Đó là một chủ đề manh tính nhân văn cao cả của văn học đương thời.
Câu1: ( 2điểm )
Học sinh chép chính xác khổ thơ đầu trong bài Đoàn thuyền đánh cá. Sai từ 3 lỗi về chính tả hoặc
từ ngữ trừ 0,25 điểm.
Phân tích nghệ thuật nhân hoá và so sánh có trong đoạn thơ, phát hiện được những từ thể hiện các
biện pháp đó : "như hòn lửa", "sóng cài then", "đêm sập cửa". Nhận thấy tác dụng của các hình ảnh
góp phần gợi cho người đọc hình dung cảnh biển trong buổi hoàng hôn rực rỡ, lung linh và hùng vĩ.
Sự bao la của vũ trụ đầy bí ẩn, mang một cảm quan mới của nhà thơ gắn với thiên nhiên, với biển,
với trời.
ĐỀ SỐ 6
Câu 1. ( 1,0 điểm )
Vị trí của khởi ngữ trong câu ? Tìm khởi ngữ trong các câu sau:
a, Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: “ Cô có cái nhìn sao mà xa xăm”
(Lê Minh Khuê. Những ngôi sao xa xôi)
b, Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng.
(Nam Cao. Lão Hạc)
Câu 2: ( 3 điểm )
Viết bài thuyết minh giới thiệu về Nguyễn Du và giá trị của tác phẩm Truyện Kiều
Câu 3: (6 điểm)
Suy nghĩ về tình cha con trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng
GỢI Ý:
Câu 1: a, Còn mắt tôi
b,Đối với chúng mình.
Câu2: (3 điểm)
Yêu cầu : Học sinh cần vận dụng kĩ năng làm văn thuyết minh về một tác giả, tác phẩm văn học và
những hiểu biết về Nguyễn Du và Truyện Kiều để làm tốt bài văn.
a. Giới thiệu khái quát về Nguyễn Du và Truyện Kiều:
- Nguyễn Du được coi là một thiên tài văn học, một tác gia văn học tài hoa và lỗi lạc nhất của văn
học Việt Nam.
- Truyện Kiều là tác phẩm đồ sộ của Nguyễn Du và là đỉnh cao chói lọi của nghệ thuật thi ca về
ngôn ngữ tiếng Việt.
b. Thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp văn học của Nguyễn Du :
- Thân thế : xuất thân trong gia đình đại quý tộc, nhiều đời làm quan và có truyền thống văn học.
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- Thời đại : lịch sử đầy biến động của gia đình và xã hội.
- Con người : có năng khiếu văn học bẩm sinh, bản thân mồ côi sớm, có những năm tháng gian truân
trôi dạt. Như vậy, năng khiếu văn học bẩm sinh, vốn sống phong phú kết hợp trong trái tim yêu
thương vĩ đại đã tạo nên thiên tài Nguyễn Du.
- Sự nghiệp văn học của Nguyễn Du với những sáng tạo lớn, có giá trị cả về chữ Hán và chữ Nôm.
c. Giới thiệu về giá trị Truyện Kiều:
* Giá trị nội dung :
- Truyện Kiều là một bức tranh hiện thực về xã hội bất công, tàn bạo.
- Truyện Kiều đề cao tình yêu tự do, khát vọng công lí và ca ngợi phẩm chất cao đẹp của con người.
- Truyện Kiều tố cáo những thế lực tàn bạo chà đạp lên quyền sống của con người.
* Giá trị nghệ thuật :
Tác phẩm là một kiệt tác nghệ thuật trên tất cả các phương diện : ngôn ngữ, hình ảnh, cách xây dựng
nhân vật Truyện Kiều là tập đại thành của ngôn ngữ văn học dân tộc.
Câu 3: (6điểm)
Yêu cầu học sinh cảm nhận được tình cha con ông Sáu thật sâu nặng và cảm động trên những ý cơ
bản :
a. Giới thiệu về truyện ngắn Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng : tác phẩm viết về
tình cha con của người cán bộ kháng chiến đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc.
b. Phân tích được 2 luận điểm sau :
* Tình cảm của bé Thu dành cho cha thật cảm động và sâu sắc :
- Bé Thu là cô bé ương ngạnh bướng bỉnh nhưng rất đáng yêu : Thu không chịu nhận ông Sáu là cha,
sợ hãi bỏ chạy khi ông dang tay định ôm em, quyết không chịu mời ông là ba khi ăn cơm và khi nhờ
ông chắt nước cơm giùm, bị ba mắng nó im rồi bỏ sang nhà ngoại Đó là sự phản ứng tự nhiên của
đứa trẻ khi gần 8 năm xa ba. Người đàn ông xuất hiện với hình hài khác khiến nó không chịu nhận vì
nó đang tôn thờ và nâng niu hình ảnh người cha trong bức ảnh. Tình cảm đó khiến người đọc day
dứt và càng thêm đau xót cho bao gia đình vì chiến tranh phải chia lìa, yêu bé Thu vì nó đang dành
cho cha nó một tình cảm chân thành và đầy kiêu hãnh.
- Khi chia tay, phút giây nó kịp nhận ra ông Sáu là người cha trong bức ảnh, nó oà khóc tức tưởi
cùng tiếng gọi như xé gan ruột mọi người khiến chúng ta cảm động. Những hành động ôm hôn ba
của bé Thu gây xúc động mạnh cho người đọc.
* Tình cảm của người lính dành cho con sâu sắc :
- Ông Sáu yêu con, ở chiến trường nỗi nhớ con luôn giày vò ông. Chính vì vậy về tới quê, nhìn thấy
Thu, ông đã nhảy vội lên bờ khi xuồng chưa kịp cặp bến và định ôm hôn con cho thoả nỗi nhớ
mong. Sự phản ứng của Thu khiến ông khựng lại, đau tê tái.
- Mấy ngày về phép, ông luôn tìm cách gần gũi con mong bù lại cho con những tháng ngày xa cách
nhưng con bé bướng bỉnh khiến ông chạnh lòng. Bực phải đánh con song vẫn kiên trì thuyết phục
nó. Sự hụt hẫng của người cha khiến ta càng cảm thông và chia sẻ những thiệt thòi mà người lính
phải chịu đựng, nhận thấy sự hi sinh của các anh thật lớn lao.
- Phút giây ông được hưởng hạnh phúc thật ngắn ngủi và trong cảnh éo le : lúc ông ra đi bé Thu mới
nhận ra ba và để ba ôm, trao cho nó tình thương ông hằng ấp ủ trong lòng mấy năm trời.
20

Gia sư Thành Được

www.daythem.edu.vn

ĐỀ SỐ 7
Câu 1: ( 2 điểm )
Viết đoạn văn khoảng 8 đến 10 câu nhận xét về nghệ thuật tả người của Nguyễn Du qua đoạn trích
Chị em Thuý Kiều (Ngữ văn 9 -Tập một).
Câu 2. ( 2,0 điểm )
Kể tên các thành phần biệt lập đã học ?Chỉ ra thành phần biệt lập trong các câu sau :
a, Thật đấy , chuyến này không được độc lập thì chết cả đi chứ sống làm gì cho nó nhục.
b, Cũng may mà bằng ấy nét vẽ, hoạ sỹ đã ghi xong lần đầu khuôn mặt của người thanh niên
Câu 3: ( 6 điểm )
Suy nghĩ về hình ảnh người lính trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu.
GỢI Ý
Câu 1: ( 2 điểm )
Học sinh cần viết được các ý cụ thể :
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- Tả chị em Thuý Kiều, Nguyễn Du sử dụng bút pháp ước lệ tượng trưng, lấy vẻ đẹp của thiên nhiên
để so sánh với vẻ đẹp của con người :
+ Thuý Vân : Đoan trang, phúc hậu, quý phái : hoa cười ngọc thốt, mây thua nước tóc, tuyết nhường
màu da.
+ Thuý Kiều : Sắc sảo mặn mà, làn thu thuỷ, nét xuân xanh, hoa ghen, liễu hờn.
- Dùng lối ẩn dụ để ví von so sánh nhằm làm bật lên vẻ đẹp đài các của hai cô gái mà qua đó, nhà
thơ muốn đề cao vẻ đẹp của con người.
- Thủ pháp đòn bẩy, tả Vân trước, Kiều sau cũng là một bút pháp tài hoa của Nguyễn Du để nhấn
vào nhân vật trung tâm : Thuý Kiều, qua đó làm nổi bật vẻ đẹp của nàng Kiều cùng những dự báo về
nỗi
truân
chuyên
của
cuộc
đời
nàng
sau
này.
Câu 2:
-Các thành phần biệt lập đã học
+ Thành phần tình thái
+ Thành phần cảm thán
+ Thành phần gọi- đáp
+ Thành phần phụ chú
-Tìm thành phầ biệt lập
a, Thật đấy
b, Cũng may
Câu 3: (6 điểm)
Vận dụng kĩ năng lập luận vào bài viết để làm nổi bật chân dung người lính trong kháng chiến chống
Pháp qua bài thơ Đồng chí với những ý cơ bản sau :
a. Giới thiệu Đồng chí là sáng tác của nhà thơ Chính Hữu viết vào năm 1948, thời kì đầu của cuộc
kháng chiến chống Pháp. Chân dung người lính hiện lên chân thực, giản dị với tình đồng chí nồng
hậu, sưởi ấm trái tim người lính trên những chặng đường hành quân.
b. Phân tích những đặc điểm của người lính :
* Những người nông dân áo vải vào chiến trường :
Cuộc trò chuyện giữa anh - tôi, hai người chiến sĩ về nguồn gốc xuất thân rất gần gũi chân thực. Họ
ra đi từ những vùng quê nghèo khó, "nước mặn đồng chua". Đó chính là cơ sở chung giai cấp của
những người lính cách mạng. Chính điều đó cùng mục đích, lí tưởng chung đã khiến họ từ mọi
phương trời xa lạ tập hợp lại trong hàng ngũ quân đội cách mạng và trở nên thân quen với nhau. Lời
thơ mộc mạc chân chất như chính tâm hồn tự nhiên của họ.
* Tình đồng chí cao đẹp của những người lính :
- Tình đồng chí được nảy sinh từ sự chung nhiệm vụ, sát cánh bên nhau chiến đấu : "Súng bên súng
đầu sát bên đầu".
- Tình đồng chí đồng đội nảy nở và thành bền chặt trong sự chan hoà, chia sẻ mọi gian lao cũng như
niềm vui, đó là mối tình tri kỉ của những người bạn chí cốt mà tác giả đã biểu hiện bằng một hình
ảnh thật cụ thể, giản dị mà hết sức gợi cảm : "Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ".
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Hai tiếng Đồng chí vang lên tạo thành một dòng thơ đặc biệt, đó là một lời khẳng định, là thành quả,
cội nguồn và sự hình thành của tình đồng chí keo sơn giữa những người đồng đội.
Tình đồng chí giúp người lính vượt qua mọi khó khăn gian khổ :
+ Giúp họ chia sẻ, cảm thông sâu xa những tâm tư, nỗi lòng của nhau : "Ruộng nương anh gửi bạn
thân cày"... "Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính".
+ Cùng chia sẻ những gian lao thiếu thốn của cuộc đời người lính: "Áo anh rách vai"... chân không
giày. Cùng chia sẻ những cơn "Sốt run người vầng trán ướt mồ hôi".
+ Hình ảnh : "Thương nhau tay nắm lấy bàn tay" là một hình ảnh sâu sắc nói được tình cảm gắn bó
sâu nặng của những người lính.
* Ý thức quyết tâm chiến đấu và vẻ đẹp tâm hồn của những người
chiến sĩ :
- Trong lời tâm sự của họ đã đầy sự quyết tâm : "Gian nhà không mặc kệ gió lung lay". Họ ra đi vì
nhiệm vụ cao cả thiêng liêng : đánh đuổi kẻ thù chung bảo vệ tự do cho dân tộc, chính vì vậy họ gửi
lại quê hương tất cả. Từ mặc kệ nói được điều đó rất nhiều.
- Trong bức tranh cuối bài nổi lên trên nền cảnh rừng giá rét là ba hình ảnh gắn kết nhau : người lính,
khẩu súng, vầng trăng. Trong cảnh rừng hoang sương muối, những người lính đứng bên nhau phục
kích chờ giặc. Sức mạnh của tình đồng đội đã giúp họ vượt qua tất cả những khắc nghiệt của thời tiết
và mọi gian khổ, thiếu thốn. Tình đồng chí đã sưởi ấm lòng họ giữa cảnh rừng hoang. Bên cạnh
người lính có thêm một người bạn : vầng trăng. Hình ảnh kết thúc bài gợi nhiều liên tưởng phong
phú, là một biểu hiện về vẻ đẹp tâm hồn kết hợp chất hiện thực và cảm hứng lãng mạn.

ĐỀ SỐ 8
Câu 1: (3 điểm)
Phần cuối của tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương được tác giả xây dựng bằng hàng loạt
những chi tiết hư cấu. Hãy phân tích ý nghĩa của các chi tiết đó.
Câu 2. (4,5 điểm)
Phân tích 8 câu thơ cuối của đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều của Nguyễn Du).
Câu 3. ( 2,5 điểm )
Điều kiện sử dụng hàm ý? Tìm hàm ý trong câu sau và cho biết người nói muốn nói gì?
Nam: Ngày mai tớ với cậu đi xem phim nhé!
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Giang: Ngày mai tớ phải về quê thăm ngoại.
GỢI Ý:
Câu1: (3điểm)
Các chi tiết hư cấu ở phần cuối truyện : cảnh Vũ Nương gặp Phan Lang dưới thuỷ cung, cảnh sống
dưới Thuỷ cung và những cảnh Vũ Nương hiện về trên bến sông cùng những lời nói của nàng khi
kết thúc câu chuyện. Các chi tiết đó có tác dụng làm tăng yếu tố li kì và làm hoàn chỉnh nét đẹp của
nhân vật Vũ Nương, dù đã chết nhưng nàng vẫn muốn rửa oan, bảo toàn danh dự, nhân phẩm cho
mình.
- Câu nói cuối cùng của nàng : “Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa” là lời
nói có ý nghĩa tố cáo sâu sắc, hiện thực xã hội đó không có chỗ cho nàng dung thân và làm cho câu
chuyện tăng tính hiện thực ngay trong yếu tố kì ảo : người chết không thể sống
lại được.
Câu2: (4,5điểm)
Tám câu cuối trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích là một bức tranh tâm tình xúc động diễn tả
tâm trạng buồn lo của Kiều qua nghệ thuật tả cảnh ngụ tình.
a. Giới thiệu xuất xứ đoạn trích dựa vào những hiểu biết về vị trí của nó trong văn bản và tác phẩm.
b. Phân tích các cung bậc tâm trạng của Kiều trong đoạn thơ :
- Điệp từ "Buồn trông" mở đầu cho mỗi cảnh vật qua cái nhìn của nàng Kiều : có tác dụng nhấn
mạnh và gợi tả sâu sắc nỗi buồn dâng ngập trong tâm hồn nàng.
- Mỗi biểu hiện của cảnh chiều tà bên bờ biển, từ cánh buồm thấp thoáng, cánh hoa trôi man mác
đến "nội cỏ rầu rầu, tiếng sóng ầm ầm" đều thể hiện tâm trạng và cảnh ngộ của Kiều : sự cô đơn,
thân phận trôi nổi lênh đênh vô định, nỗi buồn tha hương, lòng thương nhớ người yêu, cha mẹ và cả
sự bàng hoàng lo sợ. Đúng là cảnh lầu Ngưng Bích được nhìn qua tâm trạng Kiều : cảnh từ xa đến
gần, màu sắc từ nhạt đến đậm, âm thanh từ tĩnh đến động, nỗi buồn từ man mác lo âu đến kinh sợ.
Ngọn giáo cuốn mặt duềnh và tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi là cảnh tượng hãi hùng, như báo trước
dông bão của số phận sẽ nổi lên, xô đẩy, vùi dập cuộc đời Kiều.
c. Khẳng định nỗi buồn thương của nàng Kiều cũng chính là nỗi buồn thân phận của bao người phụ
nữ tài sắc trong xã hội cũ mà nhà thơ cảm thương đau xót.
ĐỀ SỐ 9
Câu1: (3 điểm)
Chép lại bốn câu thơ nói lên nỗi nhớ cha mẹ của Thuý Kiều trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích
và nhận xét về cách dùng từ ngữ hình ảnh trong đoạn thơ.
Câu2: (6điểm)
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Suy nghĩ về nhân vật Lục Vân Tiên trong đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga.
CÂU 3: (1,0 điểm) Cho đoạn văn sau :
“ Ngoài cửa sổ bấy giờ những bông hoa bằng lăng đã thưa thớt – Cái giống hoa ngay khi
mới nở màu sắc đã nhợt nhạt. Hẳn có lẽ vì đã hết mùa, hoa đã vãn trên cành, nên mấy bông hoa
cuối cùng còn sót lại trở nên đậm sắc hơn.”
( Bến quê – Nguyễn Minh Châu)
Xác định các thành phần chính, thành phần phụ của câu in đậm
GỢI Ý TRẢ LỜI
Câu1: (3 điểm)
Yêu cầu :
- Chép chính xác 4 dòng thơ :
"Xót người tựa cửa hôm mai,
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ ?
Sân Lai cách mấy nắng mưa,
Có khi gốc tử đã vừa người ôm."
- Nhận xét cách sử dụng từ ngữ hình ảnh trong đoạn thơ : dùng những điển tích, điển cố sân Lai, gốc
tử để thể hiện nỗi nhớ nhung và sự đau đớn, dằn vặt không làm tròn chữ hiếu của Kiều. Các hình ảnh
đó vừa gợi sự trân trọng của Kiều đối với cha mẹ vừa thể hiện tấm lòng hiếu thảo của nàng.
Câu 2: (6điểm)
Nêu được những cảm nghĩ về nhân vật Lục Vân Tiên :
a. Hình ảnh Lục Vân Tiên được khắc hoạ qua mô típ ở truyện Nôm truyền thống : một chàng trai tài
giỏi, cứu một cô gái thoát khỏi hiểm nghèo, từ ân nghĩa đến tình yêu... như Thạch Sanh đánh đại
bàng, cứu công chúa Quỳnh Nga. Mô típ kết cấu đó thường biểu hiện niềm mong ước của tác giả và
cũng là của nhân dân. Trong thời buổi nhiễu nhương hỗn loạn này, người ta trông mong ở những
người tài đức, dám ra tay cứu nạn giúp đời.
b. Lục Vân Tiên là nhân vật lí tưởng. Một chàng trai vừa rời trường học bước vào đời lòng đầy hăm
hở, muốn lập công danh, cũng mong thi thố tài năng cứu người, giúp đời. Gặp tình huống bất bằng
này là một thử thách đầu tiên, cũng là một cơ hội hành động cho chàng.
c. Hành động đánh cướp trước hết bộc lộ tính cách anh hùng, tài năng và tấm lòng vị nghĩa của Vân
Tiên. Chàng chỉ có một mình, hai tay không, trong khi bọn cướp đông người, gươm giáo đầy đủ,
thanh thế lẫy lừng : "người đều sợ nó có tài khôn đương". Vậy mà Vân Tiên vẫn bẻ cây làm gậy
xông vào đánh cướp. Hình ảnh Vân Tiên trong trận đánh được miêu tả thật đẹp - vẻ đẹp của người
dũng tướng theo phong cách văn chương thời xưa, nghĩa là so sánh với những mẫu hình lí tưởng như
dũng tướng Triệu Tử Long mà người Việt Nam, đặc biệt là người Nam Bộ vốn mê truyện Tam quốc
không mấy ai không thán phục. Hành động của Vân Tiên chứng tỏ cái đức của con người vị nghĩa
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vong thân, cái tài của bậc anh hùng và sức mạnh bênh vực kẻ yếu, chiến thắng những thế lực tàn
bạo.
d. Thái độ cư xử với Kiều Nguyệt Nga sau khi đánh cướp bộc lộ tư cách con người chính trực, hào
hiệp, trọng nghĩa khinh tài đồng thời cũng rất từ tâm, nhân hậu. Thấy hai cô con gái còn chưa hết hãi
hùng, Vân Tiên động lòng tìm cách an ủi họ : "ta đã trừ dòng lâu la" và ân cần hỏi han. Khi nghe họ
nói muốn được lạy tạ ơn, Vân Tiên vội gạt đi ngay : "Khoan khoan ngồi đó chớ ra". Ở đây có phần
câu nệ của lễ giáo phong kiến nhưng chủ yếu là do đức tính khiêm nhường của Vân Tiên : "Làm ơn
há dễ trông người trả ơn". Chàng không muốn nhận cái lạy tạ ơn của hai cô gái, từ chối lời mời về
thăm nhà của Nguyệt Nga để cha nàng đền đáp và ở đoạn sau từ chối nhận chiếc trâm vàng của
nàng, chỉ cùng nhau xướng hoạ một bài thơ rồi thanh thản ra đi, không hề vương vấn. Dường như
đối với Vân Tiên, làm việc nghĩa là một bổn phận, một lẽ tự nhiên, con người trọng nghĩa khinh tài
ấy không coi đó là công trạng. Đó là cách cư xử mang tinh thần nghĩa hiệp của các bậc anh hùng hảo
hán.
Câu 3: Thành phần chính: những bông hoa bằng lăng đã thưa thớt
Thành phần phụ : Ngoài cửa sổ bấy giờ
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ĐỀ SỐ 10

Câu 1: (2 điểm)
a. Chép lại những câu thơ miêu tả tâm trạng của Thúy Kiều trong đoạn Mã Giám Sinh mua Kiều
(Ngữ văn 9, tập một).
b. Cho biết đối tượng của miêu tả nội tâm là những gì ?
Câu 2: (6 điểm)
Vẻ đẹp trong lối sống, tâm hồn của nhân vật anh thanh niên trong Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn
Thành Long và nhân vật Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê ?.
Câu 3: (2,0, điểm )
Viết một đoạn văn ngắn ( Khoảng 5 – 7 câu ) giới thiệu một bài thơ trong chương trình Ngữ
văn 9. Trong đó có sử dụng ít nhất 2 phép liên kết. ( Chỉ rõ phép lien kết đó.)
GỢI Ý:
Câu 1: (2,5 điểm)
a.
"Nỗi mình thêm tức nỗi nhà,
Thềm hoa một bước lệ hoa mấy hàng !
Ngại ngùng dợn gió e sương,
Ngừng hoa bóng thẹn trông gương mặt dày".
(Mã Giám Sinh mua Kiều_Ngữ văn 9, tập một).
b. Đối tượng của miêu tả nội tâm : ý nghĩa, cảm xúc, tình cảm nhân vật,… Cũng có thể là: cảnh vật,
nét mặt, trang phục,… của nhân vật.
Câu 2: (6 điểm).
a. Giới thiệu sơ lược về đề tài viết về những con người sống, cống hiến cho đất nước trong văn học.
Nêu tên 2 tác giả và 2 tác phẩm cùng những vẻ đẹp của anh thanh niên và Phương Định.
b. Vẻ đẹp của 2 nhân vật trong hai tác phẩm :
* Vẻ đẹp trong cách sống :
+ Nhân vật anh thanh niên : trong Lặng lẽ Sa Pa
- Hoàn cảnh sống và làm việc : một mình trên núi cao, quanh năm suốt tháng giữa cỏ cây và mây núi
Sa Pa. Công việc là đo gió, đo mưa đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất…
- Anh đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cụ thể, tỉ mỉ, chính xác, đúng giờ ốp thì dù cho mưa
tuyết, giá lạnh thế nào anh cũng trở dậy ra ngoài trời làm việc đúng giờ quy định.
- Anh đã vượt qua sự cô đơn vắng vẻ quanh năm suốt tháng trên đỉnh núi cao không một bóng
người.
- Sự cởi mở chân thành, quý trọng mọi người, khao khát được gặp gỡ, trò chuyện với mọi người.
- Tổ chức sắp xếp cuộc sống của mình một cách ngăn nắp, chủ động : trồng hoa, nuôi gà, tự học...
+ Cô thanh niên xung phong Phương Định :
- Hoàn cảnh sống và chiến đấu : ở trên cao điểm giữa một vùng trọng điểm trên tuyến đường Trường
Sơn, nơi tập trung nhất bom đạn và sự nguy hiểm, ác liệt. Công việc đặc biệt nguy hiểm : Chạy trên
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cao điểm giữa ban ngày, phơi mình trong vùng máy bay địch bị bắn phá, ước lượng khối lượng đất
đá, đếm bom, phá bom.
- Yêu mến đồng đội, yêu mến và cảm phục tất cả những chiến sĩ mà cô gặp trên tuyến đường Trường
Sơn.
- Có những đức tính đáng quý, có tinh thần trách nhiệm với công việc, bình tĩnh, tự tin, dũng cảm...
* Vẻ đẹp tâm hồn :
+ Anh thanh niên trong Lặng lẽ Sa Pa :
- Anh ý thức về công việc của mình và lòng yêu nghề khiến anh thấy được công việc thầm lặng ấy
có ích cho cuộc sống, cho mọi người.
- Anh đã có suy nghĩ thật đúng và sâu sắc về công việc đối với cuộc sống con người.
- Khiêm tốn thành thực cảm thấy công việc và những đóng góp của mình rất nhỏ bé.
- Cảm thấy cuộc sống không cô đơn buồn tẻ vì có một nguồn vui, đó là niềm vui đọc sách mà lúc
nào anh cũng thấy như có bạn để trò chuyện.
- Là người nhân hậu, chân thành, giản dị.
+ Cô thanh niên Phương Định :
- Có thời học sinh hồn nhiên vô tư, vào chiến trường vẫn giữ được sự hồn nhiên.
- Là cô gái nhạy cảm, mơ mộng, thích hát, tinh tế, quan tâm và tự hào về vẻ đẹp của mình.
- Kín đáo trong tình cảm và tự trọng về bản thân mình.
Các tác giả miêu tả sinh động, chân thực tâm lí nhân vật làm hiện lên một thế giới tâm hồn phong
phú, trong sáng và đẹp đẽ cao thượng của nhân vật ngay trong hoàn cảnh chiến đấu đầy hi sinh gian
khổ.
c. Đánh giá, liên hệ :
- Hai tác phẩm đều khám phá, phát hiện ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn con người Việt Nam trong lao động
và trong chiến đấu.
- Vẻ đẹp của các nhân vật đều mang màu sắc lí tưởng, họ là hình ảnh của con người Việt Nam mang
vẻ đẹp của thời kì lịch sử gian khổ hào hùng và lãng mạn của dân tộc. Liên hệ với lối sống, tâm hồn
của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.
Câu 3: Học sinh tự viết
-Đảm bảo cấu trúc của đoạn văn
-Giới thiệu một bài thơ trong chương trình Ngữ văn 9. Trong đó có sử dụng ít nhất 2 phép liên kết. (
Chỉ rõ phép liên kết đó.)
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ĐỀ SỐ 11
Câu 1: Chép 4 câu thơ đầu trong đoạn trích “cảnh ngày xuân” (Truyện Kiều).
Câu 2: Viết đoạn văn: C¶m nhËn cña em tr-íc bøc ho¹ tuyÖt ®Ñp vÒ mïa xu©n trong bèn
c©u th¬ ®Çu ®o¹n trÝch: “C¶nh ngµy xu©n” (trÝch “TruyÖn KiÕu” cða NguyÔn Du).
C©u 3 : TruyÖn ng¾n lµng cña Kim L©n gîi cho em nh÷ng suy nghÜ g× vÒ
nh÷ng chuyÓn biÕn míi trong t×nh c¶m cña ng-êi n«ng d©n ViÖt Nam
thêi kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p.
Dùa vµo ®o¹n trÝch trong Ng÷ v¨n 9, tËp mét, ®Ó tr×nh bµy ý kiÕn cña em.
Gîi ý :
C©u 1 : ChÐp ®óng 4 c©u th¬ ®Çu ®o¹n trÝch.
C©u 2 :
a. Yªu cÇu vÒ néi dung:
- CÇn lµm râ 4 c©u th¬ dÇu cña ®o¹n trÝch"C¶nh ngµy xu©n" lµ mét bøc ho¹ tuyÖt ®Ñp
vÒ mïa xu©n.
+ Hai c©u th¬ ®Çu gîi kh«ng gian vµ thêi gian – Mïa xu©n thÊm tho¾t tr«i mau.
Kh«ng gian trµn ngËp vÎ ®Ñp cña mïa xu©n, réng lín, b¸t ng¸t.
+ Hai c©u th¬ sau tËp trung miªu t¶ lµm næi bËt lªn vÎ ®Ñp míi mÎ, tinh kh«i giµu søc
sèng, nhÑ nhµng thanh khiÕt vµ cã hån qua: ®-êng nÐt, h×nh ¶nh, mµu s¾c, khÝ
trêi c¶nh vËt…
- T©m hån con ng-êi vui t-¬i, phÊn chÊn qua c¸i nh×n thiªn nhiªn trong trÎo, t-¬i t¾n hån
nhiªn.
- Ngßi bót cña NguyÔn Du tµi hoa, giµu chÊt t¹o h×nh, ng«n ng÷ biÓu c¶m gîi t¶.
b. Yªu cÇu vª h×nh thøc :
- Tr×nh bµy thµnh ®o¹n v¨n. BiÕt sö dông c¸c thao t¸c biÓu c¶m ®Ó lµm râ néi dung.
- C©u v¨n m¹ch l¹c, cã c¶m xóc.
- Kh«ng m¾c c¸c lçi c©u, chÝnh t¶, ng÷ ph¸p th«ng th-êng (gäi chung lµ lçi diÔn ®¹t)
-cã sö dông c©u chøa thµnh phÇn khëi ng÷.

C©u 3 :
I/ T×m hiÓu ®Ò :
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- §Ò yªu cÇu ph©n tÝch mét nhËn xÐt : Nh÷ng chuyÓn biÕn míi trong t×nh c¶m cña
ng-êi n«ng d©n ViÖt Nam thêi kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. C¸i t×nh c¶m cã tÝnh
chÊt chung ®-îc nhµ v¨n biÓu hiÖn rÊt sinh ®éng cô thÓ trong nh©n vËt «ng Hai. V× thÕ
cÇn ph©n tÝch t×nh yªu lµng th¾m thiÕt thèng nhÊt víi lßng yªu n-íc vµ tinh thÇn kh¸ng
chiÕn ë nh©n vËt «ng Hai.
- Nh-ng truyÖn thuéc lo¹i cã cèt truyÖn t©m lÝ, nh©n vËt Ýt hµnh ®éng, chñ yÕu biÓu
hiÖn nh©n vËt qua c¸c t×nh huèng bªn trong néi t©m nh©n vËt. Do ®ã ph¶i ph©n tÝch kÜ
diÔn diÕn t©m tr¹ng «ng Hai trong t×nh huèng nghe tin lµng theo giÆc. Tõ ®ã lµm næi râ
®Æc ®iÓm tÝnh c¸ch yªu lµng, yªu n-íc cña nh©n vËt.
- Do yªu cÇu cña ®Ò, c¸ch viÕt nªn cã sù ph©n tÝch chung, råi ®i s©u vµo nh©n vËt «ng
Hai, sau ®ã nhÊn m¹nh vµ kh¼ng ®iÞnh sù g¾n bã gi÷a t×nh yªu lµng cã tÝnh truyÒn
thèng víi nh÷ng chuyÓn biÕn míi trong t×nh c¶m cña ng-êi n«ng d©n ViÖt Nam trong sù
gi¸c ngé c¸ch m¹ng.
- Dùa vµo ®o¹n trÝch lµ chñ yÕu, nh-ng ®Ó ph©n tÝch ®-îc trän vÑn, cã thÓ tr×nh bµy
l-ít qua vÒ nh©n vËt ë nh÷ng ®o¹n kh¸c.
II/ Dµn bµi chi tiÕt
A- Më bµi:
- Kim L©n thuéc líp c¸c nhµ v¨n ®· thµnh danh tõ tr-íc C¸ch m¹ng Th¸ng 8 – 1945 víi
nh÷ng truyÖn ng¾n næi tiÕng vÒ vÎ ®Ñp v¨n ho¸ xø Kinh B¾c. ¤ng g¾n bã víi th«n quª, tõ
l©u ®· am hiÓu ng-êi n«ng d©n. §i kh¸ng chiÕn, «ng tha thiÕt muèn thÓ hiÖn tinh thÇn
kh¸ng chiÕn cña ng-êi n«ng d©n
- TruyÖn ng¾n Lµng ®-îc viÕt vµ in n¨m 1948, trªn sè ®Çu tiªn cña t¹p chÝ V¨n nghÖ ë
chiÕn khu ViÖt B¾c. TruyÖn nhanh chãng ®-îc kh¼ng ®Þnh v× nã thÓ hiÖn thµnh c«ng
mét t×nh c¶m lín lao cña d©n téc, t×nh yªu n-íc, th«ng qua mét con ng-êi cô thÓ, ng-êi
n«ng d©n víi b¶n chÊt truyÒn thèng cïng nh÷ng chuyÓn biÕn míi trong t×nh c¶m cña hä
vµo thêi k× ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p.
B- Th©n bµi
1. TruyÖn ng¾n Lµng biÓu hiÖn mét t×nh c¶m cao ®Ñp cña toµn d©n téc, t×nh c¶m quª
h-¬ng ®Êt n-íc. Víi ng-êi n«ng d©n thêi ®¹i c¸ch m¹ng vµ kh¸ng chiÕn th× t×nh yªu lµng
xãm quª h-¬ng ®· hoµ nhËp trong t×nh yªu n-íc, tinh thÇn kh¸ng chiÕn. T×nh c¶m ®ã võa
cã tÝnh truyÒn thèng võa cã chuyÓn biÕn míi.
2. Thµnh c«ng cña Kim L©n lµ ®· diÔn t¶ t×nh c¶m, t©m lÝ chung Êy trong sù thÓ hiÖn
sinh ®éng vµ ®éc ®¸o ë mét con ng-êi, nh©n vËt «ng Hai. ë «ng Hai t×nh c¶m chung ®ã
mang râ mµu s¾c riªng, in râ c¸ tÝnh chØ riªng «ng míi cã.
a. T×nh yªu lµng, mét b¶n chÊt cã tÝnh truyÒn th«ng trong «ng
Hai.
- ¤ng hay khoe lµng, ®ã lµ niÒm tù hµo s©u s¾c vÒ lµng quª.
- C¸i lµng ®ã víi ng-êi nån d©n cã mét ý nghÜa cùc k× quan träng trong ®êi sèng vËt
chÊt vµ tinh thÇn.
b. Sau c¸ch m¹ng, ®i theo kh¸ng chiÕn, «ng ®· cã nh÷ng chuyÓn
biÕn míi trong t×nh c¶m.
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- §-îc c¸ch m¹ng gi¶i phãng, «ng tù hµo vÒ phong trµo c¸ch m¹ng cña quª h-¬ng, vª viÖc
x©y dùng lµng kh¸ng chiÕn cña quª «ng. Ph¶i xa lµng, «ng nhí qu¸ c¸i khong khÝ “®µo
®êng, ®¾p ô, xÎ hµo, khu©n ®¸…”; råi «ng lo “c¸i chßi g¸c,… nh÷ng
®êng hÇm bÝ mËt,…” ®· xong ch-a?
- T©m lÝ ham thÝch theo dâi tin tøc kh¸ng chiÕn, thÝch b×h luËn, n¸o nøc tr-íc tin th¾ng
lîi ë mäi n¬i “Cø thÕ, chç nµy giÕt mét tÝ, chç kia giÕt mét tÝ, c¶ sóng
còng vËy, h«m nay d¨m khÈu, ngµy mai d¨m khÈu, tÝch tiÓu thµnh ®¹i,
lµm g× mµ th»ng T©y kh«ng bìc sìm”.
c. T×nh yªu lµng g¾n bã s©u s¾c víi t×nh yªu n-íc cña «ng Hai
béc lé s©u s¾c trong t©m lÝ «ng khi nghe tin lµng theo giÆc.
- Khi míi nghe tin xÊu ®ã, «ng s÷ng sê, ch-a tin. Nh-ng khi ng-êi ta kÓ rµnh rät, kh«ng tin
kh«ng ®-îc, «ng xÊu hæ l¶ng ra vÒ. Nghe hä ch× chiÕt «ng ®au ®ín cói gÇm mÆt xuèng
mµ ®i.
- VÒ ®Õn nhµ, nh×n thÊy c¸c con, cµng nghÜ cµng tñi hæ v× chóng nã “còng bÞ
ngêi ta rÎ róng, h¾t hñi”. ¤ng giËn nh÷ng ng-êi ë l¹i lµng, nh-ng ®iÓm mÆt tõng
ng-êi th× l¹i kh«ng tin hä “®æ ®èn” ra thÕ. Nh-ng c¸i t©m lÝ “kh«ng cã löa lµm sao
cã khãi”, l¹i b¾t «ng ph¶i tin lµ hä ®· ph¶n n-íc h¹i d©n.
- Ba bèn ngµy sau, «ng kh«ng d¸m ra ngoµi. Cai tin nhôc nh· Êy cho¸n hÕt t©m trÝ «ng
thµnh nçi ¸m ¶nh khñng khiÕp. ¤ng lu«n ho¶ng hèt giËt m×nh. Khong khÝ nÆng nÒ bao
trïm c¶ nhµ.
- T×nh c¶m yªu n-íc vµ yªu lµng cßn thÓ hiÖn s©u s¾c trong cuéc xung ®ét néi t©m gay
g¾t: §· cã lóc «ng muèn quay vÒ lµng v× ë ®©y tñi hæ qu¸, v× bÞ ®Èy vµo bÕ t¾c khi cã
tin ®ån kh«ng ®©u chøa chÊp ng-êi lµng chî DÇu. Nh-ng t×nh yªu n-íc, lßng trung thµnh víi
kh¸ng chiÕn ®· m¹nh h¬n t×nh yªu lµng nªn «ng l¹i døt kho¸t: “Lµng th× yªu thËt
nhng lµng theo T©y th× ph¶i thï”. Nãi cøng nh- vËy nh-ng thùc lßng ®au nhc¾t.
- T×nh c¶m ®èi víi kh¸ng chiÕn, ®èi víi cô Hå ®-îc béc lé mét c¸ch c¶m ®éng nhÊt khi
«ng chót nçi lßng vµo lêi t©m sù víi ®øa con ót ng©y th¬. Thùc chÊt ®ã lµ lêi thanh minh
víi cô Hå, víi anh em ®ång chÝ vµ tù nhñ m×nh trong nh÷ng lóc thö th¸ch c¨ng th¼ng nµy:
+ §øa con «ng bÐ tÝ mµ còng biÕt gi¬ tay thÒ: “ñng hé cô Hå ChÝ Minh mu«n
n¨m!” n÷a lµ «ng, bè cña nã.
+ ¤ng mong “Anh em ®ång chÝ biÕt cho bè con «ng. Cô Hå trªn ®Çu
trªn cæ xÐt soi cho bè con «ng”.
+ Qua ®ã, ta thÊy râ:

T×nh yªu s©u nÆng ®èi víi lµng chî DÇu truyÒn thèng (chø kh«ng ph¶i c¸i lµng
®æ ®èn theo giÆc).

TÊm lßng trung thµnh tuyÖt ®èi víi c¸ch m¹ng víi kh¸ng chiÕn mµ biÓu t-îng cña
kh¸ng chiÕn lµ cô Hå ®-îc biÎu lé rÊt méc m¹c, ch©n thµnh. T×nh c¶m ®ã s©u nÆng, bÒn
v÷ng vµ v« cïng thiªng liªng : cã bao giê d¸m ®¬n sai. ChÕt th× chÕt cã bao giê d¸m ®¬n
sai.
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d. Khi c¸i tin kia ®-îc c¶i chÝnh, g¸nh nÆng t©m lÝ tñi nhôc ®-îc
trót bá, «ng Hai tét cïng vui s-íng vµ cµng tù hµo vÒ lµng chî DÇu.
- C¸i c¸ch «ng ®i khoe viÖc T©y ®èt s¹ch nhµ cña «ng lµ biÓu hiÖn cô thÓ ý chÝ “Thµ
hi sinh tÊt c¶ chø kh«ng chÞu mÊt nìc” cña ng-êi n«ng d©n lao ®éng b×nh
th-êng.
- ViÖc «ng kÓ rµnh rät vÒ trËn chèng cµn ë lµng chî DÇu thÓ hiÖn râ tinh thÇn kh¸ng
chiÕn vµ niÒm tù hµo vÒ lµng kh¸ng chiÕn cña «ng.
3. Nh©n v¹t «ng Hai ®Ó l¹i mét dÊu Ên kh«ng phai mê lµ nhê nghÖ
thuËt miªu t¶ t©m lÝ tÝnh c¸ch vµ ng«n ng÷ nh©n vËt cña ng-êi n«ng
d©n d-íi ngßi bót cña Kim L©n.
- T¸c gi¶ ®Æt nh©n vËt vµo nh÷ng t×nh huèng thö th¸ch bªn trong ®Ó nh©n vËt béc lé
chiÒu s©u t©m tr¹ng.
- Miªu t¶ rÊt cô thÓ, gîi c¶m c¸c diÔn biÕn néi t©m qua ý nghÜ, hµnh vi, ng«n ng÷ ®èi
tho¹i vµ ®éc tho¹i.
Ng«n ng÷ cña ¤ng Hai võa cã nÐt chung cña ng-êi n«ng d©n l¹i võa mang ®Ëm c¸ tÝnh
nh©n vËt nªn rÊt sinh ®éng.
C- KÕt bµi:
- Qua nh©n vËt «ng Hai, ng-êi ®äc thÊm thÝa t×nh yªu lµng, yªu n-íc rÊt méc m¹c, ch©n
thµnh mµ v« cïng s©u nÆng, cao quý trong nh÷ng ng-êi n«ng d©n lao ®éng b×nh th-êng.
- Sù më réng vµ thèng nhÊt t×nh yªu quª h-¬ng trong t×nh yÕu ®Êt n-íc lµ nÐt míi trong
nhËn thøc vµ t×nh c¶m cña quÇn chóng c¸ch m¹ng mµ v¨n häc thêi kh¸ng chiÕn chèng
Ph¸p ®· chó träng lµm næi bËt. TruyÖn ng¾n Lµng cña Kim L©n lµ mét trong nh÷ng thµnh
c«ng ®¸ng quý.
_________________________________________________________

§Ò 12
C©u 1. (3 ®) §o¹n v¨n
B»ng ®o¹n v¨n ng¾n , h·y ph©n tÝch sù c¶m nhËn tinh tÕ cña nhµ th¬ vÒ biÕn chuyÓn
trong kh«ng gian lóc sang thu ë khæ th¬:
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Bçng nhËn ra h-¬ng æi
Ph¶ vµo trong giã

se
S-¬ng chïng ch×nh qua ngâ
H×nh nh- thu ®·
vÒ.
(Sang thu – H÷u ThØnh)
C©u 2:( 2®) Cho c©u th¬ sau:
“LËn ®Ën ®êi bµ biÕt mÊy n¾ng ma”
.....
a. H·y chÐp chÝnh x¸c 7 c©u th¬ tiÕp theo.
b. §o¹n th¬ võa chÐp n»m trong bµi th¬ nµo vµ ai lµ ng-êi s¸ng t¸c?
c. Tõ “nhãm” trong ®o¹n th¬ võa chÐp cã nh†ng nghÜa nµo?
d. H×nh ¶nh bÕp löa vµ h×nh ¶nh ngän löa ®-îc nh¾c ®Õn nhiÒu lÇn trong bµi th¬ cã ý
nghÜa g×?
C©u 3: VÎ ®Ñp vµ søc m¹nh cña ng-êi lao ®éng tr-íc thiªn nhiªn – vò
trô trong bµi th¬ “§oµn thuyÕn ®¸nh c¸” cña Huy CËn.
Gîi ý:
C©u 1: 1. VÒ h×nh thøc:
- Tr×nh bµy b»ng mét ®o¹n v¨n kho¶ng 8 c©u, cã thÓ dïng ®o¹n diÔn dÞch, quy n¹p
hoÆc tæng hîp – ph©n tÝch – tæng hîp.
- §o¹n v¨n diÔn ®¹t m¹ch l¹c, tù nhiªn, kh«ng m¾c lçi vÒ diÔn ®¹t.
2. VÒ néi dung:
- Ph©n tÝch ®Ó thÊy biÕn chuyÓn trong kh«ng gian ®-îc nµ th¬ c¶m nhËn tinh tÕ qua
h-¬ng æi chÝn ®Ëm, nång nµn ph¶ vµo giã se, lan to¶ trong kh«ng gian vµ qua nµn s-¬ng
máng “chïng ch×nh” chuyÓn ®éng chÇm chËm, nhÑ nhµng ®Çu ngâ, ®-êng th«n.
- Tr¹ng th¸i c¶m gi¸c vÕ mïa thu ®Õn cða nhµ th¬ ®-îc diÔn t¶ qua c¸c tõ “Bçng” – “h×nh
nh-” më ®Çu vµ kÕt thóc khæ th¬, ®ã lµ sù ng¹c nhiªn thó vÞ nh- cßn ch-a tin h¼n.
C©u 2:
Gîi ý:
c. Tõ “nhãm” trong ®o¹n th¬ ®-îc nh¾c ®i nh¾c l¹i tìi 4 lÇn vìi c¶ nghÜa ®en vµ nghÜa
bãng.
- NghÜa ®en : Mhãn lµ lµm cho löa b¾t vµo, bÐn vµo chÊt ®èt dÔ ch¸y lªn.
- NghÜa bãng : Kh¬i lªn, gîi lªn trong t©m hån con ng-êi nh÷ng t×nh c¶m tèt ®Ñp.
d.
- H×nh ¶nh bÕp löa trong bµi th¬ cã ý nghÜa:
+ BÕp löa lu«n g¾n liÒn víi h×nh ¶nh cña ng-êi bµ. Nhí ®Õn bÕp löa lµ ch¸u nhí ®Õn
ng-êi bµ th©n yªu (bµ lµ ng-êi nhãm löa) vµ cuéc sèng gian khæ.
+ BÕp löa bµn tay bµ nhãm lªn mçi sím mai lµ nhãm lªn niÒm yªu th-¬ng, niÒm vui s-ëi
Êm, san sÎ.
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+ BÕp löa lµ t×nh bµ Êm nãng, t×nh c¶m b×nh dÞ mµ th©n thuéc, k× diÖu, thiªng liªng.
- H×nh ¶nh ngän löa trong bµi th¬ cã ý nghÜa:
+ Ngän löa lµ nh÷ng kØ niÖm Êm lßng, niÒm tin thiªng liªng, k× diÖu nang b-íc ch¸u trªn
suèt chÆng ®-êng dµi.
+ Ngän löa lµ søc sèng, lßng yªu th-¬ng, niÒm tin mµ bµ truyÒn cho ch¸u.
C©u 3:
A. PhÇn th©n bµi
1. Bøc tranh thiªn nhiªn trong bµi th¬: ®Ñp, réng lín, léng lÉy.
* C¶m høng vò trô ®· mang ®Õn cho bµi th¬ nh÷ng h×nh ¶nh thiªn nhiªn hoµnh tr¸ng.
- C¶nh hoµng h«n trªn biÓn vµ c¶nh b×nh minh ®-îc ®Æt ë vÞ rÝ më ®Çu, kÕt thóc bµi
th¬ vÏ ra kh«ng gian réng lín mµ thêi gian lµ nhÞp tuÇn hoµn cña vò trô.
- C¶nh ®oµn thuyÒn ®¸nh c¸ ra kh¬i: kh«ng ph¶i lµ con thuyÒn mµ lµ ®oµn thuyÒn tÊp
nËp.
Con thuyÒn kh«ng nhá bÐ mµ k× vÜ, hoµ nhËp víi thiªn nhiªn, vò trô.
- VÎ ®Ñp rùc rì cña c¸c lo¹i c¸, sù giµu cã léng lÉy. TrÝ t-ëng t-îng cña nhµ th¬ ®· ch¾p
c¸nh cho hiÖn thùc, lµm giµu thªm, ®Ñp thªmvÎ ®Ñp cña biÓn kh¬i.
2. Ng-êi lao ®éng gi÷a thiªn nhiªn cao ®Ñp
* Con ng-êi kh«ng nhá bÐ tr-íc thiªn nhiªn mµ ng-îc l¹i, ®Çy søc m¹nh vµ hoµ hîp víi thiªn
nhiªn.
- Con ng-êi ra kh¬i víi niÒm vui trong c©u h¸t.
- Con ng-êi ra kh¬i víi -íc m¬ trong c«ng viÖc.
- Con ng-êi c¶m nhËn ®-îc vÎ ®Ñp cña biÓn, biÕt ¬n biÓn
- Ng-êi lao ®éng vÊt v¶ nh-ng t×m thÊy niÒm vui, phÊn khë tr-íc th¾ng lîi.
H×nh ¶nh ngêi lao ®éng ®-îc s¸ng t¹o víi c¶m høng l·ng m¹n cho thÊy niÒm vui ph¬i phíi
cña hä trong cuéc sèng míi. Thiªn nhiªn vµ con ngêi phãng kho¸ng, lín lao. T×nh yªu cuéc
sèng míi cña nhµ th¬ ®-îc göi g¾m trong nh÷ng h×nh ¶nh th¬ l·ng m¹n ®ã.
B. VÒ h×nh thøc:
- Bè côc bµi chÆt chÏ. BiÕt x©y dùng luËn ®iÓm khi ph©n tÝch t¸c phÈm th¬.
- DiÔn ®¹t ý m¹ch l¹c, cã c¶m xóc.
___________________________________________________________
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§Ò 13
C©u 1.
Trong ch-¬ng tr×nh Ng÷ v¨n líp 9, em cã häc mét t¸c phÈm, trong ®ã cã hai c©u th¬ :
“Nhì c©u kiÕn ng·i bÊt vi
Lµm ngêi thÕ Êy còng phi anh hïng”
a. H·y cho biÕt hai c©u th¬ Êy trÝch trong t¸c phÈm nµo?
b. Em h·y giíi thiÖu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶ cña t¸c phÈm ®ã.
c. Em hiÓu nghÜa cña hai c©u th¬ nh- thÕ nµo? T¸c gi¶ muèn göi g¾m ®iÒu g× qua hai
c©u th¬ Êy?
C©u 2. TËp lµm v¨n
Ph©n tÝch bµi th¬ “§ång chÝ”, ®Ó chøng tá bµi th¬ ®· diÔn t¶ s©u
s¾c t×nh ®ång chÝ cao quý cña c¸c anh bé ®éi thêi kh¸ng chiÕn chèng
Ph¸p
GîI ý:
C©u 1:
a. Hai c©u th¬ trong ®o¹n “Lôc V©n Tiªn cøu KiÕu NguyÖt Nga”, trÝch trong t¸c
phÈm truyÖn th¬ “Lôc V©n Tiªn” cña nhµ th¬ NguyÔn §i×nh ChiÓu.
b. Giíi thiÖu ®-îc nh÷ng nÐt chÝnh vÒ cuéc ®êi cña NguyÔn §×nh ChiÓu:
- NguyÔn §×nh ChiÓu (1822-1888), tôc gäi lµ §å ChiÓu, sinh t¹i quª mÑ ë lµng T©n Thíi,
tØnh Gia §Þnh (nay thuéc thµnh phè Hå ChÝ Minh); quª cha ë x· Bå §iÒn, huyÖn Phong
§iÒn, tØnh Thõa Thiªn HuÕ.
- §ç Tó tµi n¨m 21 tuæi, nh-ng 6 n¨m sau «ng bÞ mï.
- Sèng b»ng nghÒ d¹y häc vµ bèc thuèc ch÷a bÖnh cho nh©n d©n.
- Thùc d©n Ph¸p x©m l-îc Nam K×, «ng tÝch cùc tham gia kh¸ng chiÕn, s¸ng t¸c th¬ v¨n
khÝch lÖ tinh thÇn chiÕn ®Êu cña nh©n d©n. Lµ nhµ th¬ lín cña d©n téc, ®Ó l¹i cho ®êi
nhiÒu t¸c phÈm v¨n ch-¬ng cã gi¸ trÞ nh»m truyÒn b¸ ®¹o lÝ vµ cæ vò lßng yªu n-íc, ý chÝ
cøu n-íc.
c. BiÕt vËn dông kiÕn thøc tõ H¸n – ViÖt ®Ó gi¶i thÝch ý nghÜa hai c©u th¬. Tõ ®ã rót
ra ý tø cña t¸c gi¶ muèn göi g¾m qua hai c©u th¬.
- KiÕn: thÊy (chøng kiÕn).
- Ng·i: (nghÜa): lÏ ph¶i lµm khu«n phÐp c- xö.
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- BÊt: ch¼ng, kh«ng.
- Vi: lµm (hµnh vi).
- Phi: tr¸i, kh«ng ph¶i.
* Tõ ®ã ta cã thÓ hiÓu nghÜa cña hai c©u th¬ lµ thÊy viÖc hîp víi lÏ ph¶i mµ kh«ng lµm
th× kh«ng ph¶i lµ ng-êi anh hïng.
* Qua hai c©u th¬, t¸c gi¶ muèn thÓ hiÖn mét qua niÖm ®¹o lÝ: ng-êi anh hïng lµ ng-êi
s½n sµng lµm viÖc nghÜa mét c¸ch v« t-, kh«ng tÝnh to¸n. Lµm viÖc nghÜa lµ bæn phËn,
lµ lÏ tù nhiªn. §ã lµ c¸ch c- xö mang tinh thÇn nghÜa hiÖp cña c¸c bËc anh hïng h¶o h¸n.
C©u 2:
I/ T×m hiÓu ®Ò
- §Ò ®· x¸c ®Þnh h-íng ph©n tÝch bµi th¬: bµi th¬ ®· diÔn t¶ s©u s¾c t×nh ®ång chÝ
cao quý cña c¸c anh bé ®éi thêi k× kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p.
- §Ó t×m ®-îc ý cÇn ®äc kÜ bµi th¬ vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái:
+ T×nh ®ång chÝ Êy biÓu hiÖn cô thÓ ë nh÷ng ®iÓm nµo?
+ Nh÷ng tõ ng÷, h×nh ¶nh, chi tiÕt nµo thÓ hiÖn tõng luËn ®iÓm
®ã?
II/ Dµn bµi chi tiÕt
A- Më bµi:
- Bµi th¬ ra ®êi n¨m 1948, khi ChÝnh H÷u lµ chÝnh trÞ viªn ®¹i ®éi thuéc Trung ®oµn
Thñ ®«, lµ kÕt qu¶ cña nh÷ng tr¶i nghiÖm thùc, nh÷ng c¶m xóc s©u xa cña t¸c gi¶ víi ®ång
®éi trong chiÕn dÞch ViÖt B¾c.
- Nªu nhËn xÐt chung vÒ bµi th¬ (nh- ®Ò bµi ®· nªu)
B- Th©n bµi:
1. T×nh ®ång chÝ xuÊt ph¸t tõ nguån gèc cao quý
- XuÊt th©n nghÌo khæ: N-íc mÆn ®ång chua, ®Êt cµy lªn sái ®¸
- Chung lÝ t-ëng chiÕn ®Êu: Sóng bªn sóng, ®Çu s¸t bªn ®Çu
- Tõ xa c¸ch hä nhËp l¹i trong mét ®éi ngò g¾n bã keo s¬n, tõ ng«n ng÷ ®Õn h×nh ¶nh
®Òu biÓu hiÖn, tõ sù c¸ch xa hä ngµy cµng tiÕn l¹i gÇn nhau råi nh- nhËp lµm mét: n-íc
mÆn, ®Êt sái ®¸ (ng-êi vïng biÓn, kÎ vïng trung du), ®«i ng-êi xa l¹, ch¼ng hÑn
quen nhau, råi ®Õn ®ªm rÐt chung ch¨n thµnh ®«i tri kØ.
- KÕt thóc ®o¹n lµ dßng th¬ chØ cã mét tõ : §ång chÝ (mét nèt nhÊn, mét sù kÕt tinh
c¶m xóc).
2. T×nh ®ång chÝ trong cuéc sèng gian lao
- Hä c¶m th«ng chia sÎ t©m t-, nçi nhí quª: nhí ruéng n-¬ng, lo c¶nh nhµ gieo neo (ruéng
n¬ng… göi b¹n, gian nhµ kh«ng … lung lay), tõ “mÆc kÖ” chØ lµ c¸ch nãi cã
vÎ phít ®êi, vÒ t×nh c¶m ph¶i hiÓu ng-îc l¹i), giäng ®iÖu, h×nh ¶nh cña ca dao (bÕn
n-íc, gèc ®a) lµm cho lêi th¬ cµng thªm th¾m thiÕt.
- Cïng chia sÎ nh÷ng gian lao thiÕu thèn, nh÷ng c¬n sèt rÐt rõng nguy hiÓm: nh÷ng chi
tiÕt ®êi th-êng trë thµnh th¬, mµ th¬ hay (t«i vìi anh biÕt tõng c¬n ìn l¹nh,…) ;
tõng cÆp chi tiÕt th¬ sãng ®«i nh- hai ®ång chÝ bªn nhau : ¸o anh r¸ch vai / quÇn
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t«i cã vµi m¶nh v¸ ; miÖng c-êi buèt gi¸ / ch©n kh«ng giµy ; tay
n¾m / bµn tay.
- KÕt ®o¹n còng quy tô c¶m xóc vµo mét c©u : Th-¬ng nhau tay n¾m lÊy bµn tay
(t×nh ®ång chÝ truyÒn h«i Êm cho ®ång ®éi, v-ît qua bao gian lao, bÖnh tËt).
3. T×nh ®ång chÝ trong chiÕn hµo chê giÆc
- C¶nh chê giÆc c¨ng th¼ng, rÐt buèt : ®ªm, rõng hoang, s-¬ng muèi.
- Hä cµng s¸t bªn nhau v× chung chiÕn hµo, chung nhiÖm vô chiÕn ®Êu : chê giÆc.
- Cuèi ®o¹n mµ còng lµ cuèi bµi c¶m xóc l¹i ®-îc kÕt tinh trong c©u th¬ rÊt ®Ñp : §Çu
sóng tr¨ng treo (nh- bøc t-îng ®µi ng-êi lÝnh, h×nh ¶nh ®Ñp nhÊt, cao quý nhÊt cña
t×nh ®ång chÝ, c¸ch biÓu hiÖn thËt ®éc ®¸o, võa l·ng m¹n võa hiÖn thùc, võa lµ tinh thÇn
chiÕn sÜ võa lµ t©m hån thi sÜ,…)
C- KÕt bµi :
- §Ò tµi dÔ kh« khan nh-ng ®-îc ChÝnh H÷u biÓu hiÖn mét c¸ch c¶m ®éng, s©u l¾ng
nhê biÕt khai th¸c chÊt th¬ tõ nh÷ng c¸i b×nh dÞ cña ®êi th-êng. §©y lµ mét sù c¸ch t©n so
víi th¬ thêi ®ã viÕt vÒ ng-êi lÝnh.
- ViÕt vÒ bé ®éi mµ kh«ng tiÕng sóng nh-ng t×nh c¶m cña ng-êi lÝnh, sù hi sinh cña
ng-êi lÝnh vÉn cao c¶, hµo hïng

§Ò 14
C©u 1: a. Nªu tªn t¸c gi¶, hoµn c¶nh s¸ng t¸c bµi th¬ “§oµn thuyÕn ®¸nh c¸”.
b. C¶m høng vÒ lao ®éng cña t¸c gi¶ ®· t¹o nªn nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp tr¸ng lÖ, giµu mµu
s¾c l·ng m¹n vÒ con ng-êi lao ®éng trªn biÓn kh¬i bao la. H·y chÐp l¹i c¸c c©u th¬ ®Çy
s¸ng t¹o Êy.
c. Hai c©u th¬:“MÆt trêi xuèng biÓn nh hßn löa
Sãng ®· cµi then ®ªm sËp cöa”
®-îc t¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo? Cho biÕt t¸c dông cña nh÷ng biÖn ph¸p
nghÖ thuËt Êy.
C©u 2:
C¶m nhËn cña em vÒ nh÷ng chiÕc xe kh«ng kÝnh vµ nh÷ng ng-êi chiÕn sÜ l¸i xe Êy trªn
®-êng Tr-êng S¬n n¨m x-a, trong “Bµi th¬ vÕ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh” cña Ph¹m
TiÕn DuËt.
Gîi ý:C©u 1:
a. HS nªu ®-îc:
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- T¸c gi¶ cña bµi th¬: Huy CËn
- Hoµn c¶nh s¸ng t¸c bµi th¬: Bµi th¬ ®-îc viÕt vµo th¸ng 11 n¨m 1958, khi ®Êt n-íc ®· kÕt
thóc th¾ng lîi cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p, miÒn B¾c ®-îc gi¶i phãng vµ ®i vµo
x©y dùng cuéc sèng míi. Huy CËn cã mét chuyÕn ®i thùc tÕ ë vïng má Qu¶ng Ninh. Bµi
th¬ ®-îc ra ®êi tõ chuyÕn ®i thùc tÕ ®ã.
b. Häc sinh ph¶i chÐp ®óng vµ ®ue c¸c c©u th¬ viÕt vÒ con ng-êi lao ®éng trªn biÓn
kh¬i bao la b»ng bót ph¸p l·ng m¹n:
- C©u h¸t c¨ng buåm cïng giã kh¬i.
- ThuyÒn ta l¸i giã víi buåm tr¨ng.
L-ít gi÷a m©y cao víi biÓn b»ng
- §oµn thuyÒn ch¹y ®ua cïng mÆt trêi.
c. Hai c©u th¬ sö dông c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt so s¸nh vµ nh©n ho¸.
- “MÆt trêi xuèng biÓn nh hßn löa”
+ “MÆt trêi” ®-îc so s¸nh nh- “hßn löa”.
+ T¸c dông: kh¸c víi hoµng h«n trong c¸c c©u th¬ cæ (so s¸nh víi th¬ cña Bµ HuyÖn
Thanh Quan – Qua §Ìo Ngang), hoµng h«n trong th¬ Huy CËn kh«ng buån hiu h¾t mµ
ng-îc l¹i, rùc rì, Êm ¸p.
- “Sãng ®· cµi then, ®ªm sËp cöa”
+ BiÖn ph¸p nh©n ho¸, g¸n cho sù vËt nh÷ng hµnh ®éng cña con ng-êi sãng “cµi
then”, ®ªm “sËp cöa”.
+ T¸c dông: Gîi c¶m gi¸c vò trô nh- mét ng«i nhµ lín, víi mµn ®ªn bu«ng xuèng lµ tÊm cöa
khæng lå vµ nh÷ng gîn sãng lµ thªn cµi cöa. Con ng-êi ®i trong biÓn ®ªm mµ nh- ®i trong
ng«i nhµ th©n thuéc cña m×nh. Thiªn nhiªn vò trô b¾t ®Çu ®i vµo tr¹ng th¸i nghØ ng¬i, con
ng-êi l¹i b¾t dÇu vµo c«ng viÖc cña m×nh, cho thÊy sù h¨ng say vµ nhiÖt t×nh x©y dùng
®Êt n-íc cña ng-êi lao ®éng míi.
C©u 2:
II/ T×m hiÓu ®Ò
- “Bµi th¬ vÕ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh” ë trong chïm th¬ cña Ph¹m TiÕn DuËt
®-îc gi¶i nhÊt cuéc thi th¬ b¸o V¨n nghÖ n¨m 1969 – 1970.
- §Ò yªu cÇu ph©n tÝch bµi th¬ tõ s¸ng t¹o ®éc ®¸o cña nhµ th¬ : h×nh ¶nh nh÷ng chiÕc
xe kh«ng kÝnh, qua ®ã mµ ph©n tÝch vÒ ng-êi chiÕn sÜ l¸i xe. Cho nªn tr×nh tù ph©n
tÝch nªn “bæ däc” bµi th¬ ( Ph©n tÝch h×nh ¶nh chiÕc xe tõ ®Çu ®Õn cuèi bµi th¬; sau
®ã l¹i trë l¹i tõ ®Çu bµi th¬ ph©n tÝch h×nh ¶nh ng-êi chiÕn sÜ l¸i xe cho ®Õn cuèi bµi).
- CÇn tËp trung ph©n tÝch: C¸ch x©y dùng h×nh ¶nh rÊt thùc, thùc ®Õn trÇn trôi; giäng
®iÖu th¬ v¨n xu«i vµ ng«n ng† giµu chÊt “lÝnh tr¸ng”.
II/ Dµn bµi chi tiÕt
A- Më bµi:
- Thêi chèng MÜ cøu n-íc chóng ta ®· cã mét ®éi ngò ®«ng ®¶o c¸c nhµ th¬ - chiÕn sÜ;
vµ h×nh t-îngng-êi lÝnh ®· rÊt phong phó trong th¬ ca n-íc ta. Song Ph¹m TiÕn DuËt vÉn
tù kh¼ng ®Þnh ®-îc m×nh trong nh÷ng thµnh c«ng vÒ h×nh t-îng ng-êi lÝnh.
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- “Bµi th¬ vÕ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh” ®· s¸ng t¹o mét h×nh ¶nh ®éc ®¸o :
nh÷ng chiÕc xe kh«ng kÝnh, qua ®ã lµm næi bËt h×nh ¶nh nh÷ng chiÕn sÜ l¸i xe ë tuyÕn
®-êng Tr-êng S¬n hiªn ngang, dòng c¶m.
B- Th©n bµi:
1. Nh÷ng chiÕc xe kh«ng kÝnh vÉn b¨ng ra chiÕn tr-êng
- H×nh ¶nh nh÷ng chiÕc xe kh«ng kÝnh lµ h×nh ¶nh thùc trong thêi chiÕn, thùc ®Õn
møc th« r¸p.
- C¸ch gi¶i thÝch nguyªn nh©n còng rÊt thùc: nh- mét c©u nãi tØnh kh« cña lÝnh:
Kh«ng cã kÝnh, kh«ng ph¶i v× xe kh«ng cã kÝnh.
Bom giËt, bom rung, kÝnh vì ®i råi.
- Giäng th¬ v¨n xu«i cµng t¨ng thªm tÝnh hiÖn thùc cña chiÕn tranh ¸c liÖt.
- Nh÷ng chiÕc xe ngoan c-êng:
Nh÷ng chiÕc xe tõ trong bom r¬i ;
§· vÒ ®©y häp thµnh tiÓu ®éi.
- Nh÷ng chiÕc xe cµng biÕn d¹ng thªm, bÞ bom ®¹n bãc trÇn trôi : kh«ng cã kÝnh,
råi xe kh«ng cã ®Ìn ; kh«ng cã mui xe, thïng xe cã x-íc, nh-ng xe
vÉn ch¹y v× MiÕn Nam,…
2. H×nh ¶nh nh÷ng chiÕn sÜ l¸i xe.
- T¶ rÊt thùc c¶m gi¸c ng-êi ngåi trong buång l¸i kh«ng kÝnh khi xe ch¹y hÕt tèc lùc : (tiÕp
tôc chÊt v¨n xu«i, kh«ng thi vÞ ho¸) giã vµo xoa m¾t ®¾ng, thÊy con ®-êng ch¹y
th¼ng vµo tim (c©u th¬ gîi c¶m gi¸c ghª rîn rÊt thËt).
- T- thÕ ung dung, hiªn ngang : Ung dung buång l¸i ta ngåi ; Nh×n ®Êt,
nh×n trêi, nh×n th¼ng.
- T©m hån vÉn th¬ méng : ThÊy sao trêi vµ ®ét ngét c¸nh chim nh- sa, nh- ïa vµo buång
l¸i (nh÷ng c©u th¬ t¶ rÊt thùc thiªn nhiªn ®-êng rõng vun vót hiÖn ra theo tèc ®é xe ; võa
rÊt méng: thiªn nhiªn k× vÜ nªn th¬ theo anh ra trËn.)
- Th¸i ®é bÊt chÊp khã kh¨n, gian khæ, nguy hiÓm : thÓ hiÖn trong ng«n ng÷ ngang
tµng, cö chØ phít ®êi (õ th× cã bôi, õ th× -ít ¸o, ph× phÌo ch©m ®iÕu
thuèc,…), ë giäng ®ïa tÕu, trÎ trung (b¾t tay qua cöa kÝnh vì råi, nh×n nhau
mÆt lÊm cêi ha ha,…).
3. Søc m¹nh nµo lµm nªn tinh thÇn Êy
- T×nh ®ång ®éi, mét t×nh ®ång ®éi thiªng liªng tõ trong khãi löa : Tõ trong bom r¬i
®· vÕ ®©y häp thµnh tiÓu ®éi, chung b¸t ®òa nghÜa lµ gia ®×nh ®Êy,…
- Søc m¹nh cña lÝ t-ëng v× miÒn Nam ruét thÞt : Xe vÉn ch¹y v× miÒn Nam phÝa
tr-íc, chØ cÇn trong xe cã mét tr¸i tim.
C- KÕt bµi :
- H×nh ¶nh, chi tiÕt rÊt thùc ®-îc ®-a vµo th¬ vµ thµnh th¬ hay lµ do nhµ th¬ cã hån th¬
nh¹y c¶m, cã c¸i nh×n s¾c s¶o.
- Giäng ®iÖu ngang tµng, trÎ trung, giµu chÊt lÝnh lµm nªn c¸i hÊp dÉn ®Æc biÖt cña bµi
th¬.
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- Qua h×nh ¶nh nh÷ng chiÕc xe kh«ng kÝnh, t¸c gi¶ kh¾c ho¹ h×nh t-îng ng-êi lÝnh l¸i xe
trÎ trung chiÕn ®Êu v× mét lÝ t-ëng, hiªn ngang, dòng c¶m.
§Ò 15
C©u 1: §o¹n v¨n
Ngµy ngµy mÆt trêi ®i qua trªn l¨ng
ThÊy mét mÆt trêi trong l¨ng rÊt ®á.
(“ViÕng l¨ng B¸c” – ViÔn Ph-¬ng)
a. H·y ph©n tÝch ý nghÜa h×nh ¶nh Èn dó “mÆt trêi trong l¨ng” ë c©u th¬ trªn.
b. ChÐp hai c©u th¬ cã h×nh ¶nh Èn dô mÆt trêi trong mét bµi th¬ mµ em ®· häc (Ghi
râ tªn vµ t¸c gi¶ bµi th¬).
C©u 2. §o¹n v¨n:
a. TruyÖn ng¾n “BÕn quª” ®· x©y dùng ®-îc nh†ng t×nh huèng ®éc ®¸o. §ã lµ nh†ng
t×nh huèng nµo? X©y dùng nh÷ng t×nh huèng truyÖn Êy t¸c gi¶ nh»m môc ®Ých g×?
Gîi ý:
C©u 1: a. Ph©n tÝch ®Ó thÊy:
- Hai c©u th¬ sãng ®«i h×nh ¶nh thùc vµ h×nh ¶nh Èn dó “mÆt trêi”. §iÕu ®ã khiÕn Èn
dó “mÆt trêi trong l¨ng” næi bËt ý nghÜa s©u s¾c.
- Dïng h×nh ¶nh Èn dó “mÆt trêi trong l¨ng” ®Ó viÕt vÒ B¸c, ViÔn Ph-¬ng ®· ca ngîi sù
vÜ ®¹i cña B¸c, c«ng lao cña B¸c ®èi víi non s«ng ®Êt n-íc.
- §ång thêi, h×nh ¶nh Èn dó “mÆt trêi trong l¨ng” còng thÓ hiÖn sù t«n kÝnh, lßng t«n
kÝnh cña nh©n d©n víi B¸c, niÒm tin B¸c sèng m·i víi non s«ng ®Êt n-íc ta.
b. Hai c©u th¬ cã h×nh ¶nh Èn dô mÆt trêi:
MÆt trêi cña B¾p th× n»m trªn ®åi
MÆt trêi cña mÑ em n»m trªn l-ng.
(“Khñc h¸t ru nh†ng em bÐ lìn trªn l-ng mÑ” – NguyÔn Khoa §iÒm).
C©u 2:
a. TruyÖn “BÕn quª” x©y dùng trªn hai t×nh huèng:
- T×nh huèng thø nhÊt:
+ Khi cßn trÎ, NhÜ ®· ®i rÊt nhiÒu n¬i. Gãt ch©n anh hÇu nh- ®Æt lªn kh¾p mäi xã xØnh
trªn tr¸i ®Êt.
+ VÒ cuèi ®êi, anh m¾c ph¶i mét c¨n bÖnh hiÓm nghÌo nªn bÞ liÖt toµn th©n, kh«ng tù
di chuyÓn dï chØ lµ nhÝch nöa ng-êi trªn gi-êng bÖnh. Mäi viÖc ®Òu ph¶i nhê vµo vî.
 §©u lµ mét t×nh huèng ®Çy nghÞch lÝ ®Ó ng-êi ta cã thÓ chiªm nghiÖm mét triÕt lÝ
vÒ ®êi ng-êi.
- T×nh huèng thø hai :
+ Ph¸t hiÖn ra vÎ ®Ñp cña b·i båi bªn s«ng khi ®· liÖt toµn th©n, NhÜ khao kh¸t mét lÇn
®-îc ®Æt ch©n ®Õn ®ã. BiÕt m×nh kh«ng thÓ lµm ®-îc, anh ®· nhê cËu con trai thùc hiÖn
gióp m×nh c¸i ®iÒu khao kh¸t Êy. Nh-ng cËu con trai l¹i sa vµo ®¸m ®«ng ch¬i cê thÕ bªn
hÌ phè, bá lì mÊt chuyÕn ®ß ngang trong ngúa qua s«ng.
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 Qua t×nh huèng nghÞch lÝ nµy, t¸c gi¶ muèn l-u ý ng-êi ®äc ®Õn mét nhËn thøc vÒ
cuéc ®êi : Cuéc sèng vµ sè phËn con ng-êi chøa ®Çy nh÷ng ®iÒu bÊt th-êng vµ nghÞch
lÝ
, ngÉu nhiªn, v-ît ra ngoµi dù ®Þnh, -íc muèn vµ toan tÝnh. Cuéc ®êi con ng-êi thË khã
tr¸nh ®-îc nh÷ng c¸i vßng vÌo, chïng ch×nh. Vµ chØ khi NhÜ (chóng ta) c¶m nhËn thÊm
thÝa vÎ ®Ñp cña quª h-¬ng ; t×nh yªu th-¬ng vµ ®øc hi sinh cña nh÷ng ng-êi th©n khi ng-êi
ta s¾p tõ gi· câi ®êi.
b. Chñ ®Ò t¸c phÈm :
TruyÖn ng¾n BÕn quª lµ nh÷ng ph¸t hiÖn cã tÝnh quy luËt : Trong cuéc ®êi, con ng-êi
th-êng khã tr¸nh khái nh÷ng sù vßng vÌo, chïng ch×nh ; ®ång thêi thøc tØnh vÒ nh÷ng gi¸
trÞ vµ vÎ ®Ñp ®Ých thùc cña ®êi sèng ë nh÷ng c¸i gÇn gòi, b×nh th-êng mµ bÒn v÷ng.
§Ò 16
C©u 1. §o¹n v¨n
Mïa xu©n ng-êi cÇm sóng
Léc gi¾t ®Çy trªn l-ng
Mïa xu©n ng-êi ra ®ång
Léc tr¶i dµi n-¬ng m¹
TÊt c¶ nh- hèi h¶
TÊt c¶ nh- x«n xao...
( “Mïa xu©n nho nhá” – Thanh H¶i)
Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n, ph©n tÝch ®Ó lµm râ gi¸ trÞ cña c¸c ®iÖp ng÷ trong
®o¹n th¬ trªn
C©u 2.
a. Cho c©u th¬ sau:
“ KiÕu cµng s¾c s¶o mÆn mµ”
…
H·y chÐp chÝnh x¸c nh÷ng c©u th¬ tiÕp theo t¶ s¾c ®Ñp cña Thuý KiÒu.
b. Em hiÓu nh- thÕ nµo vÕ nh†ng h×nh t-îng nghÖ thuËt -ìc lÖ “thu thuû”, “xu©n s¬n”?
C¸ch nãi “lµn thu thuû”, “nÐt xu©n s¬n” dïng nghÖ thuËt Èn dó hay ho¸n dó? Gi¶i thÝch râ
v× sao em chän nghÖ thuËt Êy?
c. Nãi khi vÎ ®Ñp cña Thuý KiÒu, t¸c gi¶ NguyÔn Du ®· dù b¸o tr-íc cuéc ®êi vµ sè phËn
cña nµng cã ®óng kh«ng? H·y lµ râ ý kiÕn cña em?
C©u 3. TËp lµm v¨n
Em c¶m nhËn ®îc ngêi cha nãi nh÷ng g× víi con qua bµi th¬ “Nãi
víi con” cña Y Ph¬ng.
Gîi ý :
C©u 1. VÒ h×nh thøc:
- Tr×nh bµy ®óng yªu cÇu cña ®o¹n v¨n.
- Sè c©u theo quy ®Þnh 8 c©u (+-2).
- Kh«ng m¾c lâi diÔn ®¹t.
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2. VÒ néi dung :
- ChØ râ c¸c ®iÖp ng÷ trong ®o¹n : mïa xu©n, léc, tÊt c¶.
- VÞ trÝ ®iÖp ng÷ : ®Çu c©u.
- C¸ch ®iÖp ng÷ : c¸ch nhau vµ nèi liÒn nhau
- T¸c dông : T¹o nhÞp ®iÖu cho c©u th¬, c¸c ®iÖp ng÷ t¹o nªn ®iÓm nhÊn trong c©u th¬
nh- nèt nhÊn trong b¶n nh¹c, gãp phÇn gîi kh«ng khÝ s«i næi, tÊp nËp cña bøc tranh ®Êt
n-íc lao ®éng chiÕn ®Êu.
C©u 2 :
a. Yªu cÇu HS ph¶i chÐp chÝnh x¸c c¸c c©u th¬ t¶ s¾c ®Ñp cña Thuý KiÒu :
“KiÕu cµng s¾c s¶o mÆn mµ
So bÒ tµi s¾c l¹i lµ phÇn h¬n
Lµn thu thuû, nÐt xu©n s¬n
Hoa ghen thua th¾m, liÔu hên kÐm xanh
Mét hai nghiªng n-íc nghiªnh thµnh
S¾c ®µnh ®ßi mét, tµi ®µnh ho¹ hai”.
b.
* H×nh t-îng nghÖ thuËt -ìc lÖ “thu thuû”, “xu©n s¬n” cã thÓ hiÓu lµ:
+ “Thu thuû” (n-ìc hå mïa thu) t¶ vÎ ®Ñp cða ®«i m¾t Thuý KiÕu trong s¸ng, thÓ hiÖn sù
tinh anh cña t©m hån vµ trÝ tuÖ; lµn n-íc mµu thu gîi lªn thËt sinh ®éng vÎ ®Ñp cña ®«i
m¾t trong s¸ng, long lanh, linh ho¹t.
+ “Xu©n s¬n” (nñi mïa xu©n) gîi lªn ®«i l«ng mµy thanh tñ trªn g-¬ng mÆt trÎ trung trµn
®Çy søc sèng.
+ C¸ch nãi “lµn thu thuû”, “nÐt xu©n s¬n” lµ c¸ch nãi Èn dó v× vÕ so s¸nh lµ ®«i m¾t vµ
®«i l«ng mµy ®-îc Èn ®i, chØ xuÊt hiÖn vÕ ®-îc so s¸nh lµ “lµn thu thuû”, “nÐt xu©n s¬n”
c. Khi t¶ s¾c ®Ñp cña KiÒu, t¸c gi¶ NguyÔn Du ®· dù b¸o tr-íc cuéc ®êi vµ sè phËn cña
nµng qua hai c©u th¬:
“ Hoa ghen thua th¾m, liÔu gêm kÐm xanh”
VÎ ®Ñp cða Thuý KiÕu lµm cho t¹o ho¸ ph¶i ghen ghÐt, ph¶i ®è kÞ: “hoa ghen”, “liÔu
hên” nªn sè phËn nµng Ðo le, ®au khæ, ®Çy tr¾c trë.
C©u 3:
II/ Dµn bµi chi tiÕt
A- Më bµi :
- Cha mÑ sinh con ®Òu -íc mong con kh«n lín, tiÕp nèi truyÒn thèng cña gia ®×nh, quª
h-¬ng. §ã lµ t×nh yªu con cao ®Ñp nhÊt.
- Y Ph-¬ng còng nãi lªn ®iÒu ®ã nh-ng b»ng h×nh thøc ng-êi t©m t×nh, dÆn dß con, nªn
®em ®Õn cho bµi th¬ giäng thiÕt tha, tr×u mÕn, tin cËy.
B- Th©n bµi :
1. M-în lêi nãi víi con, Y Ph-¬ng gîi vÒ céi nguån sinh d-ìng mçi
con ng-êi.
a. Ng-êi con lín lªn trong t×nh yªu th-¬ng, sù n©ng ®ì cña cha
mÑ (Ph©n tÝch c©u ®Çu)
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- Gîi c¶nh ®øa trÎ chËp ch÷ng tËp ®i rÊt chÝnh x¸c.
- T¹o ®-îc kh«ng khÝ gia ®×nh ®Çm Êm, niÒm vui cña cha mÑ khi ®ãn nhËn tõng biÓu
hiÖn lín lªn cña ®øa trÎ.
b. Con lín lªn trong cuéc sèng lao ®éng nªn th¬ cña quª h-¬ng
- Cuéc sèng lao ®éng cÇn cï, t-¬i vui (§an lê cµi nan hoa – V¸ch nhµ ken c©u
h¸t).
- Rõng nói quª h-¬ng th¬ méng vµ t×nh nghÜa (Rõng cho hoa ; Con ®-êng cho
nh÷ng tÊm lßng).
2. M-în lêi nãi víi con ®Ó truyÒn cho con niÒm tù hµo vÒ quª h-¬ng
vµ bµy tá lßng mong -íc cña ng-êi cha ®èi víi con.
a. Tù hµo vÒ ng-êi ®ång m×nh gian khæ mµ can ®¶m:
- Nh¾c ®Õn ng-êi ®ång m×nh b»ng nh÷ng c©u c¶m thÊn (Yªu l¾m, th-¬ng l¾m
con ¬i!...) : t×nh quª thËt th¾m thiÕt, ®»m th¾m, c¸ch béc lé méc m¹c ch©n thµnh.
- Ng-êi ®ång m×nh sèng vÊt v¶ nh-ng chÝ lín (Cao ®o nçi buån; Xa ®o chÝ
lìn,…).
- Mong con g¾n bã víi quª nghÌo th× ph¶i biÕt chÊp nhËn v-ît qua gian khæ ®Ó x©y
dùng quª h-¬ng:
Sèng trªn ®¸ kh«ng chª ®¸ gËp ghÒnh
Sèng trªn thung kh«ng chª thung nhÌo ®ãi
Sèng nh- s«ng nh- suèi
Lªn th¸c xuèng ghÒnh
Kh«ng lo cùc nhäc.
b. Tù hµo vÒ ng-êi ®ång m×nh méc m¹c nh-ng giµu ý chÝ, niÒm tin (th« s¬ da
thÞt, ch¼ng bÐ nhá,…); giµu truyÒn thèng kiªn tr×, nhÉn n¹i lµm nªn v¨n ho¸ ®éc ®¸o
(®ôc ®¸ kª cao quª h¬ng… lµm phong tôc,…).
c. NiÒm mong muèn cµng tha thiÕt khi con tr-ëng thµnh : bèn c©u th¬ cuèi hÇu nh- chØ
nh¾c l¹i hai ý trªn, nh-ng c¸ch nãi m¹nh h¬n:
Con ¬i tuy th« s¬ da thÞt
Lªn ®-êng
Kh«ng bao giê nhá bÐ ®-îc
Nghe con
- Còng dïng c©u ®èi lËp kÕt hîp c©u phñ ®Þnh ®Ó kh¼ng ®Þnh, nh-ng thay tõ m¹nh
h¬n (ë trªn th× … th« s¬ da thÞt – ch¼ng mÊy ai nhá bÐ…; cßn ë cuèi
…tuy th« s¬ da thÞt –kh«ng bao giê nhá bÐ …).
- KÕt hîp víi tiÕng gäi Con ¬i, víi nh÷ng c©u cÇu khiÕn Lªn ®-êng, Nghe con: t¹o
nªn giäng ®iÖu dÆn dß, khuyªn b¶o, th«i thñc,…
C- KÕt bµi:
- Cïng víi c¸ch nãi giµu h×nh ¶nh võa côt hÓ võa kh¸i qu¸t, võa méc m¹c, võa ý vÞ s©u xa
lµ giäng ®iÖu t©m t×nh th¾m thiÕt, tr×u mÕn dÆn dß, phï hîp víi c¸ch diÔn t¶ c¶m xóc vµ
t©m hån chÊt ph¸c cña ng-êi miÒn nói.
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- Bµi th¬ diÔn t¶ rÊt s©u s¾c t×nh yªu con vµ -íc mong cña cha mÑ lµ con ®-îc nu«i
d-ìng trong t×nh gia ®×nh quª h-¬ng ®»m th¾m th× lín lªn ph¶i t×nh nghÜa thuû chung,
lu«n tù hµo vµ ph¸t huy ®-îc truyÒn thèng cña tæ tiªn quª nhµ.

§Ò 17
C©u 1. §o¹n v¨n
Trong “TruyÖn KiÕu” cã c©u:
“Tëng ngêi dìi nguyÖt chÐn ®ång
……………………………………..”
H·y chÐp 7 c©u th¬ tiÕp theo.
1. §o¹n th¬ võa chÐp diÔn t¶ t×nh c¶m cña ai víi ai?
2. TrËt tù diÔn t¶ t©m tr¹ng nhí th-¬ng ®ã cã hîp lÝ kh«ng ? T¹i sao ?
3. ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n theo c¸ch diÔn dÞch ph©n tÝch t©m tr¹ng cña nhan vËt tr÷
t×nh trong ®o¹n th¬ trªn.
C©u 2 : C¶m vÒ thÕ hÖ trÎ ViÖt Nam trong sù nghiÖp thèng nhÊt ®Êt
n-íc qua hai t¸c phÈm Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh cña Ph¹m
TiÕn DuËt vµ ®o¹n trÝch Nh÷ng Ng«i sao xa x«i cña Lª Minh Khuª.
Gîi ý :
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C©u 1:
1.
2. §o¹n th¬ võa chÐp nãi lªn t×nh c¶m nhí th-¬ng Kim Träng vµ cha mÑ cña Thuý KiÒu
trong nh÷ng ngµy sèng c« ®¬n ë lÇu Ng-ng BÝch.
3. TrËt tù diÔn t¶ t©m tr¹ng nhí th-¬ng cña KiÒu: nhí Kim Träng råi nhí ®Õn cha mÑ,
tho¹t ®äc th× thÊy kh«ng hîp lÝ, nh-ng nÕu ®Æt trong c¶nh ngé cña KiÒu lóc ®ã th× l¹i rÊt
hîp lÝ.
- KiÒu nhí tíi Kim Träng tr-íc khi nhí t¬i cha mÑ lµ v×:
+ VÇng tr¨ng ë c©u thø hai trong ®o¹n trÝch gîi nhí tíi lêi thÒ víi Kim Träng h«m nµo.
+ Nµng ®au ®ín xãt xa v× mèi t×nh ®Çu ®Ñp ®Ï ®· tan vì.
+ C¶m thÊy m×nh cã lçi khi kh«ng gi÷ ®-îc lêi hÑn -íc víi chµng Kim.
- Víi cha mÑ dï sao KiÒu còng ®· phÇn nµo lµm trßn ch÷ hiÕu khi b¸n m×nh lÊy tiÒn cøu
cha vµ em trong c¬n tai biÕn.
- C¸ch diÔn t¶ t©m tr¹ng trªn lµ rÊt phï hîp víi quy luËt t©m lÝ cña nh©n vËt, thÓ hiÖn râ
sù tinh tÕ cña ngßi bót NguyÔn Du, ®ång thêi còng cho ta thÊy râ sù c¶m th«ng ®èi víi
nh©n vËt cña t¸c gi¶.
* GV h-íng dÉn vµ yªu cÇu HS viÕt mét ®o¹n v¨n diÔn dÞch theo yªu cÇu cña ®Ò.
C©u 2 :
1. Yªu cÇu vÒ néi dung
* §Ò bµi ®Ó mét kho¶ng t-¬ng ®èi tù do cho ng-êi viÕt. Ng-êi viÕt cã thÓ ph©n tÝch,
b×nh luËn hoÆc ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ h×nh ¶nh thÕ hÖ trÎ ViÖt Nam trong cuéc chiÕn
tranh chèng MÜ cøu n-íc.
* Bµi viÕt cã thÓ linh ho¹t vÒ kiÓu bµi, nh-ng cÇn lµm râ c¸c néi dung :
- Nªu ®-îc hoµn c¶nh cña cuéc chiÕn ®Êu ®Çy gian khæ, ¸c liÖt vµ còng ®Çy hi sinh
mÊt m¸t mµ nh÷ng ng-êi lÝnh, nh÷ng c« g¸i thanh niªn xung phong ph¶i chÞu ®ùng.
- Trong hoµn c¶nh khã kh¨n Êy, hä vÉn v-¬n lªn vµ to¶ s¸ng nh÷ng phÈm chÊt cao ®Ñp
tuyÖt vêi.
+ Hä vÉn gi÷ ®-îc vÎ trÎ trung, trong s¸ng hån nhiªn cña tuæi trÎ.
+ Hä lu«n dòng c¶m ®èi diÖn víi gian khæ, chÊp nhËn hi sinh víi th¸i ®é hiªn ngang, qu¶
c¶m.
+ Hä cã t×nh ®ång chÝ, ®ång ®éi g¾n bã th©n thiÕt, s½n sµng sÎ chia víi nhau trong
côoc sèng chiÕn ®Êu thiÕu thèn vµ gian khæ, hiÓm nguy.
+ Sèng cã lÝ t-ëng, cã môc ®Ých, cã tr¸ch nhiÖm, cã tr¸i tim yªu n-íc nång nµn, s½n sµng
hi sinh, cèng hiÕn tuæi xu©n cho sù nghiÖp gi¶i phãng ®Êt n-íc.
+ T©m hån ®Çy l·ng m¹n, m¬ méng.
- H×nh ¶nh ng-êi lÝnh hay c¸c n÷ thanh niªn xung phong hiÖn lªn trong hai t¸c phÈm thËt
ch©n thùc, sinh ®éng vµ cã søc thuyÕt phôc víi ng-êi ®äc.
- Qua h×nh ¶nh cña hä, chóng ta cµng hiÓu thªm lÞch sö hµo hïng cña d©n téc, hiÓu vµ
kh©m phôc h¬n vÒ mét thÕ hÖ cha anh :
XÎ däc Tr-êng S¬n ®i cøu n-íc
Mµ lßng ph¬i phíi dËy t-¬ng lai
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- Cã thÓ liªn hÖ víi thÕ hÖ trÎ ViÖt Nam trong sù nghiÖp x©y dùng ®Êt n-íc h«m nay
®ang kÕ tiÕp vµ ph¸t triÓn chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng cña thÕ hÖ cha anh ®i tr-íc
trong viÖc gi÷ g×n vµ b¶o vÖ Tæ quèc.
2. Yªu cÇu h×nh thøc:
- Bµi viÕt ph¶i cã bè côc 3 phÇn râ rµng.
- LËp luËn chÆt chÏ, lêi v¨n cã c¶m xóc.
- Tr¸nh sai nh÷ng lçi diÕn ®¹t th«ng th-êng.
____________________________________________________________
§Ò 18
C©u 1:
ThuyÒn ta l¸i giã víi buåm tr¨ng
L-ít gi÷a m©y cao víi biÓn b»ng
1. Hai c©u th¬ cã trong t¸c phÈm nµo? Do ai s¸ng t¸c?
2. H×nh ¶nh “buåm tr¨ng” trong c©u th¬, theo em lµ Èn dó hay ho¸n dó?
3. Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ph©n tÝch chÊt thù vµ chÊt l·ng m¹n cña h×nh ¶nh ®ã.
4. Trong bµi th¬ kh¸c mµ em ®· häc ë líp 9 cã mét h×nh ¶nh l·ng m¹n ®-îc x©y dùng trªn
c¬ së quan s¸t nh- h×nh ¶nh “buåm tr¨ng”. H·y chÐp l¹i c©u th¬ ®ã.
C©u 2:
(1)
Nh÷ng c¶m nhËn tinh tÕ, s©u s¾c cña nhµ th¬ H÷u ThØnh vÒ sù
biÕn ®æi cña ®Êt trêi tõ cuèi h¹ sang ®Çu thu qua bµi th¬ “Sang
thu”.
(2)
Ph©n tÝch nh÷ng c¶m nhËn tinh tÕ cña nhµ th¬ Høu ThØnh vÒ
thêi kh¾c giao mïa cuèi h¹ sang ®Çu thu trong bµi th¬ “Sang thu”
Gîi ý :
C©u 1 :
1. Hai c©u th¬ trong “§oµn thuyÕn ®¸nh c¸” cða Huy CËn
2. H×nh ¶nh vÇng tr¨ng lµ Èn dô.
3. Trong ®o¹n v¨n cÇn lµm râ ý:
- H×nh ¶nh Èn dó “Buåm tr¨ng” ®-îc x©y dùng trªn sù quan sat rÊt thùc vµ sù c¶m nhËn
l·ng m¹n cña nhµ th¬ Huy CËn:
+ Tõ xa nh×n l¹i, trªn biÓn cã lóc thuyÒn ®i vµo kho¶ng s¸ng cña vÇng tr¨ng. Tr¨ng vµ
c¸nh buåm chËp vµo nhau, tr¨ng trë thµnh c¸nh buåm.
+ VÎ ®Ñp thiªn nhiªn lµm nhoµ ®i c¸nh buåm vÊt v¶, cò kÝ  c«ng viÖc nhÑ nhµng, l·ng
m¹n.
- Con ng-êi vµ vò trô hoµ hîp.
4. Mét h×nh ¶nh còng ®-îc x©y dùng trªn c¬ së quan s¸t nh- vËy lµ : “§Çu sñng tr¨ng treo”
(“§ång chÝ” – ChÝnh H÷u).
Gîi ý:
I/ T×m hiÓu ®Ò
46

Gia sư Thành Được

www.daythem.edu.vn

- Theo nhµ th¬ H÷u ThØnh, bµi th¬ cßn cã nh÷ng suy ngÉm s©u xa vÒ ®êi ng-êi, nh-ng
®Ò bµi nµy chØ yªu cÇu tËp trung ph©n tÝch nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ sù biÕn ®æi cña thiªn
nhiªn ®Êt trêi tõ cuèi h¹ sang ®Çu mïa thu qua c¶m nhËn tinh tÕ cña nhµ th¬. Ng-êi viÕt
cÇn chó ý ®iÒu ®ã.
- CÇn ph©n tÝch nh÷ng ®Æc ®iÓm giao mµu ®-îc thÓ hiÖn qua nhiÒu h×nh ¶nh ®Æc
s¾c vµ gîi c¶m; cïng mét sè tõ ng÷ diÔn t¶ tr¹ng th¸i, c¶m gi¸c cña nhiÒu gi¸c quan vÒ sù
vËt vµ t©m hån.
- Bè côc cña bµi viÕt nªn theo tr×nh tù tõng khæ th¬, chó ý c¸ch s¾p xÕp c¸c dÊu hiÖu
mïa thu ngµy mét râ nÐt cña nhµ th¬.
II/ Dµn ý chi tiÕt
A- Më bµi :
- §Ò tµi mïa thu trong thi ca x-a vµ nay rÊt phong phó (ba bµi th¬ thu næi tiÕng cña
NguyÔn KhuyÕn: Thu vÞnh, Thu ®iÕu vµ Thu Èm; §©y mïa thu tíi cña Xu©n
DiÖu,…). Cïng vìi viÖc t¶ mïa thu, c¶nh thu, c¸c nhµ th¬ ®Õu Ýt nhiÕu diÔn t¶ nh†ng dÊu
hiÖu giao mïa.
- “Sang thu” cða H†u ThØnh l¹i cã nÐt riªng bëi chØ diÔn t¶ c¸c yÕu tè chuyÓn giao mµu.
Bµi th¬ tho¸ng nhÑ mµ tinh tÕ.
B- Th©n bµi:
1. Nh÷ng dÊu hiÖu ban ®Çu cña sù giao mïa
- Më ®Çu bµi th¬ b»ng tõ “bçng” nhµ th¬ nh- diÔn t¶ c¸i h¬i giËt m×nh chît nhËn ra dÊu
hiÖu ®Çu tiªn tõ lµn “giã se” (xóc gi¸c: giã mïa thu nhÑ, kh« vµ h¬i l¹nh) mang theo
h-¬ng æi b¾t ®Çu chÝn (khøu gi¸c).
- H-¬ng æi ; Ph¶ vµo trong giã se : sù c¶m nhËn thËt tinh (v× h-¬ng æi kh«ng
nång nµn mµ rÊt nhÑ) ; ë ®©y cã sù bÊt ngê vµ còng cã chót kh¼ng ®Þnh (ph¶ : to¶ ra
thµnh luång); bµng b¹c mét h-¬ng vÞ quª.
- Råi b»ng thÞ gi¸c : s-¬ng ®Çu thu nªn ®Õn chÇm chËm, l¹i ®-îc diÔn t¶ rÊt gîi c¶m
“chïng ch×nh qua ngâ” nh- cè ý ®îi khiÕn ng-êi v« t×nh còng ph¶i ®Ó ý.
- TÊt c¶ c¸c dÊu hiÖu ®Òu rÊt nhÑ nªn nhµ th¬ d-êng nh- kh«ng d¸m kh¼ng ®Þnh mµ
chØ thÊy “h×nh nh thu ®· vÕ”. ChÝnh sù kh«ng râ rÖt nµy míi hÊp dÉn mäi ng-êi.
- Ngoµi ra, tõ “bçng”, tõ “h×nh nh” cßn diÔn t¶ t©m tr¹ng ngì ngµng, c¶m xóc b©ng
khu©ng,…
2. Nh÷ng dÊu hiÖu mïa thu ®· dÇn dÇn râ h¬n, c¶nh vËt tiÕp tôc ®-îc c¶m nhËn b»ng
nhiÒu gi¸c quan.
- C¸i ngì ngµng ban ®Çu ®· nh-êng chç cho nh÷ng c¶m nhËn tinh tÕ, c¶nh vËt mïa thu
míi chím víi nh÷ng b-íc ®i rÊt nhÑ, rÊt dÞu, rÊt ªm.
S«ng ®-îc lóc dÒnh dµng
Chim b¾t ®Çu véi
v·
Cã ®¸m m©y mïa h¹
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V¾t nöa m×nh sang

thu
- §· hÕt råi n-íc lò cuån cuén nªn dßng s«ng thong th¶ tr«i (S«ng dÒnh dµng nh- con
ng-êi ®-îc lóc th- th¶).
- Tr¸i l¹i, nh÷ng loµi chim di c- b¾t ®Çu véi v· (c¸i tinh tÕ lµ ë ch÷ b¾t ®Çu).
- C¶m gi¸c giao mïa ®-îc diÔn t¶ rÊt thó vÞ b»ng h×nh ¶nh : cã ®¸m m©y mïa h¹ ;
V¾t nöa m×nh sang thu – ch-a ph¶i ®· hoµn toµn thu ®Ó cã bÇu trêi thu xanh ng¾t
mÊy tÇng cao (NguyÕn KhuyÕn) mµ vÉn cßn m©y vµ vÉn cßn tiÕt h¹, nh-ng m©y ®·
kh«, s¸ng vµ trong. Sù giao mïa ®-îc h×nh t-îng ho¸ thµnh d¸ng n»m duyªn d¸ng v¾t nöa
m×nh sang thu th× thËt tuyÖt.
3. TiÕt thu ®· lÊn dÇn thêi tiÕt h¹
- N¾ng cuèi h¹ cßn nång, cßn s¸ng nh-ng nh¹t mµu dÇn ; ®· Ýt ®i nh÷ng c¬n m-a (m-a
lìn, µo ¹t, bÊt ngê,…) ; sÊm kh«ng næ to, kh«ng xuÊt hiÖn ®ét ngét, cã ch¨ng chØ Çm × xa
xa nªn hµng c©y ®øng tuæi kh«ng bÞ giËt m×nh (c¸ch nh©n ho¸ giµu søc liªn t-ëng thó
vÞ).
- Sù thay ®æi rÊt nhÑ nhµng kh«ng g©y c¶m gi¸c ®ét ngét, khã chÞu ®-îc diÔn t¶ khÐo
lÐo b»ng nh÷ng tõ chØ møc ®é rÊt tinh tÕ :vÉn cßn, ®· v¬i, còng bít.
C- KÕt bµi:
- Bµi th¬ bÐ nhá xinh x¾n nh-ng chøa ®ùng nhiÒu ®iÒu thó vÞ, bëi v× mçi ch÷, mçi
dßng lµ mét ph¸t hiÖn míi mÎ. C¸i tµi cña nhµ th¬ lµ ®· khiÕn b¹n ®äc liªn tiÕp nhËn ra
nh÷ng ®Êu hiÖu chuyÓn mïa th-êng vÉn cã mµ mäi khi ta ch¼ng c¶m nhËn thÊy. Nh÷ng
dÊu hiÖu Êy l¹i ®-îc diÔn t¶ rÊt ®éc ®¸o.
- Chøng tá mét t©m hån nh¹y c¶m, tinh tÕ, mét tµi th¬ ®Æc s¾c.
§Ò 19
C©u 1.
§o¹n kÕt thóc mét bµi th¬ cã c©u:
“Tr¨ng cø trßn vµnh v¹nh”
a. H·y chÐp tiÕp c¸c c©u th¬ cßn l¹i ®Ó hoµn chØnh khæ th¬.
b. §o¹n th¬ võa chÐp trÝch trong t¸c phÈm nµo ? Cña ai?
c. H×nh ¶nh vÇng tr¨ng trong bµi th¬ cã ý nghÜa g×? Tõ ®ã em hiÓu g× vÒ chñ ®Ò cña
bµi th¬?
C©u 2. §o¹n v¨n
Trong “ChuyÖn ngêi con g¸i Nam X¬ng”, chi tiÕt c¸i bãng cã ý
nghÜa g× trong c¸ch kÓ chuyÖn.
C©u 3. TËp lµm v¨n
TruyÖn “ChiÕc lîc ngµ” cña nhµ v¨n NguyÔn Quang S¸ng lµ mét c©u
chuyÖn c¶m ®éng vÒ t×nh cha con s©u nÆng
H·y ph©n tÝch ®o¹n trÝch ®· häc ®Ó lµm râ ý kiÕn trªn
Gîi ý :
C©u 1 :
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a. ChÐp chÝnh x¸c 3 c©u th¬ cßn l¹i cña bµi th¬:
Tr¨ng cø trßn vµnh v¹nh
KÓ chi ng-êi v«
t×nh
¸nh tr¨ng im ph¨ng
ph¾c
§ñ cho ta giËt m×nh
b. Nªu ®-îc tªn bµi th¬ : “¸nh tr¨ng”.
Tªn t¸c gi¶ cña bµi th¬ : NguyÔn Duy.
c.
- Gi¶i thÝch ®-îc vÇng tr¨ng trong bµi th¬ mang rÊt nhiÒu ý nghÜa t-îng tr-ng
+ VÇng tr¨ng lµ h×nh ¶nh cña thiªn nhiªn hån nhiªn, t-¬i m¸t, lµ ng-êi b¹n suèt thêi nhá
tuæi, råi chiÕn tranh ë rõng.
+ VÇng tr¨ng lµ biÓu t-îng cña qu¸ khø nghÜa t×nh, h¬n thÕ, tr¨ng cßn lµ vÎ ®Ñp b×nh
dÞ, vÜnh h»ng cña ®êi sèng.
+ ë khæ th¬ cuèi cïng, tr¨ng t-îng tr-ng cho qu¸ khø vÑn nguyªn ch¼ng thÓ phai mê, lµ
ng-êi b¹n, nh©n chøng nghÜa t×nh mµ nghiªm kh¾c nh¾c nhë nhµ th¬ vµ c¶ mçi chóng ta.
Con ng-êi cã thÓ v« t×nh, cã thÓ l·ng quªn nh-ng thiªn nhiªn, nghÜa t×nh qu¸ khø th× lu«n
trßn ®Çy, bÊt diÖt.
- Tõ ®ã hiÓu chñ ®Ò cña bµi th¬ “¸nh tr¨ng”.
Bµi th¬ lµ tiÕng lßng, lµ nh÷ng suy ngÉm thÊm thÝa, nh¾c nhë ta vÒ th¸i ®é, t×nh c¶m
®èi víi nh÷ng n¨m th¸ng qu¸ khø gian lao, nghÜa t×nh, ®èi víi thiªn nhiªn, ®Êt n-íc b×nh dÞ,
hiÒn hËu.
Bµi th¬ cã ý nghÜa nh¾c nhë, cñng cè ng-êi ®äc th¸i ®é sèng “Uèng nìc nhì
nguån”, ©n nghÜa, thuû chung cïng qu¸ khø.
C©u 2 :
1. Yªu cÇu néi dung
- §Ò bµi yªu cÇu ng-êi viÕt lµm râ gi¸ trÞ nghÖ thuËt chi tiÕt nghÖ thuËt trong c©u
chuyÖn.
- C¸i bãng trong c©u chuyÖn cã ý nghÜa ®Æc biÖt v× ®©y lµ chi tiÕt t¹o nªn c¸ch th¾t
nót, më nót hÕt søc bÊt ngê.
+ C¸i bãng cã ý nghÜa th¾t nót c©u chuyÖn v× :

§èi víi Vò N-¬ng: Trong nh÷ng ngµy chång ®i xa, v× th-¬ng nhí chång, v× kh«ng
muèn con nhá thiÕu v¾ng bãng ng-êi cha nªn hµng ®ªm, Vò N-¬ng ®· chØ bãng m×nh trªn
t-êng, nãi dèi con ®ã lµ cha nã. Lêi nãi dèi cña Vò N-¬ng víi môc ®Ých hoµn toµn tèt ®Ñp.

§èi víi bÐ §¶n: Míi 3 tuæi, cßn ng©y th¬, ch-a hiÓu hÕt nh÷ng ®iÒu phøc t¹p nªn
®· tin lµ cã mét ng-êi cha ®ªm nµo còng ®Õn, mÑ ®i còng ®i, mÑ ngåi còng ngåi, nh-ng
nÝn thin thÝt vµ kh«ng bao giê bÕ nã.

§èi víi Tr-¬ng Sinh: Lêi nãi cña bÐ §¶n vÒ ng-êi cha kh¸c (chÝnh lµ c¸i bãng) ®·
lµm n¶y sinh sù nghi ngê vî kh«ng thuû chung, n¶y sinh th¸i ®é ghen tu«ng vµ lÊy ®ã lµm
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b»ng chøng ®Ó vÒ nhµ m¾ng nhiÕc, ®¸nh ®uæi Vò N-¬ng ®i ®Ó Vò N-¬ng ph¶i t×m
®Õn c¸i chÕt ®Çy oan øc.
+ C¸i bãng còng lµ chi tiÕt më nót c©u chuyÖn.
Chµng Tr-¬ng sau nµy hiÓu ra nçi oan cña vî còng chÝnh lµ nhê c¸i bãng cña chµng trªn
t-êng ®-îc bÐ §¶n gäi lµ cha.
Bao nhiªu nghi ngê, oan øc cña Vò N-¬ng ®Òu ®-îc ho¸ gi¶i nhê c¸i bãng.
- ChÝnh c¸ch th¾t, më nót c©u chuyÖn b»ng chi tiÕt c¸i bãng ®· lµm cho c¸i chÕt cña Vò
N-¬ng thªm oan øc, gi¸ trÞ tè c¸o ®èi víi x· héi phong kiÕn nam quyÒn ®Çy bÊt c«ng víi
ng-êi phô n÷ cµng thªm s©u s¾c h¬n.
b. Yªu cÇu h×nh thøc:
- Tr×nh bµy b»ng v¨n b¶n ng¾n.
- DÉn d¾t, chuyÓn ý hîp lÝ.
- DiÔn ®¹t l-u lo¸t.
C©u 3 :
* §Ò bµi yªu cÇu b»ng kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cña kiÓu bµi ph©n tÝch mét t¸c phÈm tù sù,
ng-êi viÕt chøng minh truyÖn ng¾n “ChiÕc l-îc ngµ” lµ mét c©u chuyÖn c¶m ®éng vÕ
t×nh cha con s©u nÆng trong mét hoµn c¶nh hÕt søc Ðo le.
* §Ó lµm râ yªu cÇu ®ã bµi viÕt cÇn cã c¸c néi dung sau:
- Hoµn c¶nh cña c©u chuyÖn
+ ¤ng S¸u ®i kh¸ng chiÕn, xa nhµ nhiÒu n¨m. ¤ng ch-a ®-îc biÕt mÆt ®øa con g¸i – bÐ
Thu.
+ T¸m n¨m sau, mét lÇn vÒ th¨m nhµ tr-íc khi ®i nhËn c«ng t¸c míi, «ng ®-îc gÆp con,
nh-ng bÐ Thu nhÊt ®Þnh kh«ng nhËn «ng S¸u lµ cha.
- T×nh c¶m cña bÐ Thu dµnh cho «ng S¸u
+ Tho¹t ®Çu, khi thÊy «ng S¸u vui mõng, vå vËp nhËn bÐ Thu lµ con, Thu tá ra ngê vùc,
l¶ng tr¸nh vµ l¹nh nh¹t, xa c¸ch.
+ C« bÐ Thu cã th¸i ®é ngang ng¹nh, thËm chÝ hçn x-îc víi «ng S¸u.
+ §-îc bµ ngo¹i trß chuyÖn, t×m ra lÝ do Thu kh«ng nhËn «ng S¸u lµ cha vµ khuyªn nhñ,
c« bÐ ®· thay ®æi th¸i ®é. Tr-ìc khi «ng S¸u lªn ®-êng, c« bÐ ®· cÊt tiÕng gäi “ba” vµ thÓ
hiÖn t×nh c¶m yªu quý mét c¸ch m·nh liÖt.
Sù ngang ng¹nh vµ hµnh ®éng ngang ng-îc cña Thu kh«ng ®¸ng tr¸ch. C« bÐ kh«ng
nhËn «ng S¸u lµ cha v× c« bÐ chØ nhí mét ng-êi duy nhÊt lµ cha, ®ã lµ ng-êi chôp chung
¶nh víi m¸. ¤ng S¸u cã thªm vÕt thÑo trªn m¸ khi bÞ th-¬ng nªn kh¸c víi ng-êi trong ¶nh. §ã
thùc sù lµ t×nh yªu th-¬ng s©u s¾c vµ c¶m ®éng mµ Thu dµnh cho ng-êi cha cña m×nh.
- T×nh c¶m cña «ng S¸u dµnh cho con:
+ GÆp l¹i con sau bao n¨m xa c¸ch, «ng S¸u hÕt søc vui mõng.
+ Tr-íc th¸i ®é l¹nh nh¹t, «ng ®· rÊt ®au khæ, c¶m thÊy bÊt lùc.
+ Cã lóc giËn qu¸, kh«ng k×m ®-îc «ng ®· ®¸nh con, vµ ©n hËn m·i v× viÖc lµm ®ã.
+ Xa con, «ng dån hÕt t×nh c¶m yªu th-¬ng con vµo viÖc lµm chiÕc l-îc ngµ cho con.
+ Tr-íc khi hi sinh, «ng dån hÕt søc lùc cßn l¹i göi ng-êi ¹n mang c©y l-îc cho con g¸i.
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- T×nh c¶m yªu th-¬ng cha s©u s¾c, døt kho¸t, r¹ch rßi ®Çy c¸ tÝnh cña bÐ Thu vµ t×nh
c¶m yªu th-¬ng con s©u nÆng cña «ng Sêu lµm cho ng-êi ®äc xóc ®éng vµ thÊm thÝa nçi
®au th-¬ng mÊt m¸t, Ðo le do chiÕn tranh g©y ra.
§Ò 20
C©u 1. §o¹n v¨n
a. ChÐp chÝnh x¸c 4 c©u ®Çu ®o¹n bµi th¬ “ViÕng l¨ng B¸c” cða ViÕn Ph-¬ng.
b. ViÕt ®o¹n v¨n kho¶ng 8 c©u ph©n tÝch h×nh ¶nh hµng tre trong khæ th¬ trªn, trong
®o¹n cã c©u v¨n dïng phÇn phô chó (g¹ch ch©n phÇn phô chó ®ã).
C©u 2. TËp lµm v¨n
B»ng nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ “TruyÖn KiÒu”, h·y tr×nh bµy vÒ
nghÖ thuËt miªu t¶ vµ kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch nh©n vËt cña NguyÔn Du.
Gîi ý :
C©u 1 : a. ChÐp chÝnh x¸c 4 c©u th¬
b. §o¹n v¨n cã c¸c ý:
- “Hµng tre b¸t ng¸t” trong s-¬ng lµ h×nh ¶nh thùc, hÕt søc th©n thuéc cða lµng quª –
hµng tre bªn l¨ng B¸c.
- “Hµng tre xanh xanh ViÖt Nam…” lµ Èn dó, biÓu t-îng cða d©n téc vìi søc sèng bÕn
bØ, kiªn c-êng.
H×nh ¶nh Èn dô còng gîi liªn t-ëng ®Õn h×nh ¶nh c¶ d©n téc bªn B¸c: ®oµn kÕt, kiªn
c-êng thùc hiÖn lÝ t-ëng cña B¸c, cña d©n téc.
C©u 2 :
I/ T×m hiÓu ®Ò
- §Ò yªu cÇu ph©n tÝch mét gi¸ trÞ nghÖ thuËt næi bËt cña nghÖ thuËt TruyÖn KiÒu:
nghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt. Cã thÓ nãi trong v¨n häc trung ®¹i, kh«ng cã mét t¸c gi¶
thø hai nµo thµnh c«ng trong viÖc miªu t¶ nh©n vËt nh- NguyÔn Du (theo Gi¸o s- NguyÔn
Léc).
- Chñ yÕu sö dông kiÕn thøc trong c¸c ®o¹n trÝch häc, cã thÓ vËn dông thªm mét sè
hiÓu biÕt vÒ c¸c nh©n vËt trong truyÖn th«ng qua mét vµi c©u miªu t¶ mçi nh©n vËt.
- C¨n cø vµo tõng ®o¹n trÝch ®· häc mµ kh¸i qu¸t lªn ®Æc ®iÓm bót ph¸p x©y dùng nh©n
vËt cña NguyÔn Du, ®Ó bè côc bµi viÕt. Kh«ng nªn ph©n tÝch c¸ch viÕt tõng nh©n vËt, sÏ
trïng lÆp vµ thiÕu s©u s¾c.
II/ Dµn bµi chi tiÕt
A- Më bµi:
- Søc hÊp dÉn m¹nh mÏ cña TruyÖn KiÒu chÝnh lµ bëi néi dung s©u s¾c t×nh ®êi ®-îc
biÓu hiÖn b»ng h×nh thøc nghÖ thuËt ®¹t ®Õn tr×nh ®é mÉu mùc cña v¨n ch-¬ng cæ
®iÓn.
- Mét trong nh÷ng thµnh c«ng xuÊt s¾c cña NguyÔn Du lµ nghÖ thuËt miªu t¶ vµ kh¾c
ho¹ tÝnh c¸ch nh©n vËt.
B- Th©n bµi :
1. Miªu t¶ ngo¹i h×nh rÊt ®éc ®¸o
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NguyÔn Du kh¾c ho¹ ngo¹i h×nh mçi nh©n vËt hÕt søc c« ®äng mµ vÉn in dÊu nÐt
mÆt, bé d¹ng cña tõng nh©n vËt, kh«ng ai gièng ai.
- Thuý V©n, Thuý KiÒu ®Òu ®Ñp, nh-ng V©n th×:
Hoa c-êi ngäc thèt ®oan trang,
M©y thua n-íc tãc tuyÕt nhõng mµu da.
Cßn KiÒu th× :
Lµn thu thuû nÐt xu©n s¬n
Hoa ghen thua th¾m liÔu hên kÐm xanh.
- Còng lµ trang nam nhi, Tõ H¶i lµ anh hïng cho nªn chµng hiÖn ra oai phong lÉm liÖt:
R©u hïm hµm Ðn mµy ngµi
Vai n¨m tÊc réng th©n m-êi th-íc cao.
Kim Träng lµ v¨n nh©n, hiÖn ra thËt nho nh·, hµo hoa:
TuyÕt in s¾c ngùa c©u gißn,
Cá pha mµu ¸o nhuém non da trêi.
- Cïng lµ nh÷ng kÎ xÊu xa, bØ æi, nh-ng M· Gi¸m Sinh th× : Mµy r©u nh½n nhôi ¸o
quÇn b¶nh bao ; cßn Së Khanh th× : H×nh dung tr¶i chuèt ¸o kh¨n dÞu dµng.
Nh×n chung, NguyÔn Du miªu t¶ nh©n vËt chÝnh diÖn theo bót ph¸p -íc lÖ nh-ng cã sù
s¸ng t¹o nªn vÉn sinh ®éng ; t¶ nh©n vËt ph¶n diÖn b»ng bót ph¸p hiÖn thùc nh- ng«n ng÷
®êi th-êng còng rÊt sinh ®éng.
2. Miªu t¶ néi t©m tinh tÕ vµ s©u s¾c
- NguyÔn Du th-êng ®Æt nh©n vËt vµo nh÷ng c¶nh ngé cã kÞch tÝnh ®Ó nh©n vËt béc
lé t©m tr¹ng : BÞ ®Èy vµo lÇu xanh, ®Þnh tho¸t chÕt ®Ó tho¸t nhôc l¹i kh«ng chÕt ; bÞ
giam láng ë LÇu Ng-ng BÝch, ch-a biÕt t-¬ng lai lµnh d÷ ra sao.
- ¤ng ®Æc biÖt thµnh c«ng trong miªu t¶ néi t©m nh©n vËt qua ng«n ng÷ tù sù cña t¸c
gi¶, qua ®éc tho¹i néi t©m vµ qua t¶ c¶nh ngô t×nh :
+ T©m tr¹ng cña Kim Träng vµ Thuý KiÒu lÇn ®Çu tiªn gÆp nhau ®-îc miªu t¶ qua lêi kÓ
cña t¸c gi¶ :
Ng-êi quèc s¾c kÎ thiªn tµi,
T×nh trong nh- ®· mÆt ngoµi cßn e.
ChËp chên c¬n tØnh c¬n mª,
Rèn ngåi ch¼ng tiÖn døt vÒ chØn kh«n.
+ T©m tr¹ng nhí ng-êi yªu cña Thuý KiÒu khi ë lÇu Ng-ng BÝch ®-îc béc lé qua tiÕng nãi
néi t©m cña nµng.
+ T©m tr¹ng c« ®¬n, lo l¾ng cña KiÒu khi mét m×nh ë lÇu Ng-ng BÝch ®-îc miªu t¶ qua
c¶nh thiªn nhiªn.
3. NghÖ thuËt kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch nh©n vËt s¾c s¶o
a) Kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch qua diÖn m¹o, cö chØ
- Thuý V©n: Víi vÎ khu«n tr¨ng ®Çy ®Æn, hoa c-êi ngäc thèt cho thÊy tÝn c¸ch ®oan
trang, phóc hËu.
- Thuý KiÒu : víi ®«i m¾t nh- lµn thu thuû, nÐt xuan s¬n to¸t lªn tÝnh c¸ch th«ng minh,
®a c¶m,…
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- M· Gi¸m Sinh : vÎ mÆt mµy r©u nh½n nhôi, trang phôc quÇn ¸o b¶nh bao, cö chØ
ngåi tãt sç sµng, cho thÊy ®ã lµ kÎ trai l¬, th« lç.
- Hå T«n HiÕn : c¸i vÎ mÆt s¾t còng ng©y v× t×nh tè c¸o b¶n chÊt ®éc ¸c vµ d©m «
cða viªn “träng thÇn”.
b) Kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch qua ng«n ng÷ ®èi tho¹i
- Lêi lÏ Tõ H¶i th-êng cã tÝnh kh¼ng ®Þnh thÓ hiÖn râ tÝch c¸ch kh¼ng kh¸i, tù tin:
Mét lêi ®· biÕt ®Õn ta,
Mu«n chung ngh×n tø còng lµ cã nhau
- Thuý KiÒu nãi víi Thóc Sinh : nghÜa nÆng ngh×n non, T¹i ai h¸ d¸m phô
lßng cè nh©n, tá râ nµng lµ con ng-êi träng ©n nghÜa.
- Ho¹n Th- liÖu ®iÒu kªu xin : chót ph©n ®µn bµ, ghen tu«ng th× còng ng-êi
ta th-êng t×nh, th× ®©y qu¶ lµ con ng-êi kh«n ngoan, gi¶o ho¹t,…
C- KÕt bµi :
- VÒ ph-¬ng diÖn x©y dùng nh©n vËt, NguyÔn Du ®¹t nh÷ng thµnh c«ng mµ ch-a t¸c gi¶
®-¬ng thêi nµo theo kÞp. Nhµ th¬ th-êng miªu t¶ rÊt sóc tÝch, chØ cÇn mét vµi c©u th¬
«ng ®· cã thÓ kh¾c ho¹ râ nÐt ngo¹i h×nh vµ tÝnh c¸ch nh©n vËt. Nh-ng tuyÖt diÖu nhÊt
lµ nghÖ thuËt miªu t¶ néi t©m nh©n vËt.
- TruyÖn KiÒu sèng m·i víi thêi gian phÇn lín còng lµ do nh÷ng thµnh tùu nghÖ thuËt
nµy.
__________________________________________________________
®Ò 21
C©u 1. §o¹n v¨n
H·y tãm t¾t truyÖn ng¾n “Nh†ng ng«i sao xa x«i” b»ng mét ®o¹n v¨n kho¶ng 20 c©u.
Trong ®ã cã c©u dïng thµnh phÇn t×nh th¸i (g¹ch ch©n thµnh phÇn t×nh th¸i ®ã).
C©u 2.
ChuyÖn ng-êi con g¸i Nam X-¬ng cña NguyÔn D÷ xuÊt hiÖn nhiÒu yÕu tè k× ¶o.
H·y chØ ra c¸c yÕu tè k× ¶o Êy vµ cho biÕt t¸c gi¶ muèn thÓ hiÖn ®iÒu g× khi ®-a ra
nh÷ng yÕu tè k× ¶o vµo mét c©u chuyÖn quen thuéc ?
C©u 3 : TËp lµm v¨n
… “Ta lµm con chim hãt
Ta lµm mét cµnh hoa
Ta nhËp vµo hoµ ca
Mét nèt trÇm xao xuyÕn
Mét mïa xu©n nho nhá
LÆng lÏ d©ng cho ®êi
Dï lµ tuæi hai m-¬i
Dï lµ khi tãc b¹c…”
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H·y ph©n tÝch hai khæ th¬ trªn ®Ó lµm râ t©m nguyÖn cao ®Ñp cña Thanh H¶i : muèn
®-îc cèng hiÕn phÇn tèt ®Ñp – dï nhá bÐ cña cuéc ®êi m×nh cho cuéc
®êi chung – cho ®Êt n-íc.
Gîi ý:
C©u 1:
§o¹n tãm t¾t gåm c¸c ý:
- Tæ trinh s¸t mÆt ®-êng t¹i mét träng ®iÓm trªn tuyÕn ®-êng Tr-êng S¬n gåm ba n÷
thanh niªn xung phong rÊt trÎ lµ Ph-¬ng §Þnh, Nho vµ tæ tr-ëng lµ chÞ Thao.
- NhiÖm vô cña hä lµ quan s¸t ®Þch nÐm bom, ®o khèi l-îng ®Êt ®¸ ph¶i san lÊp do bom
®Þch g©y ra, ®¸nh dÊu vÞ trÝ c¸c tr¸i bom ch-a næ vµ ph¸ bom.
- C«ng viÖc cña hä nguy hiÓm, th-êng xuyªn ®èi mÆt víi thÇn chÕt.
- Cuéc sèng cña hä gian khæ, hiÓm nguy nh-ng hä vÉn cã nh÷ng niÒm vui hån nhiªn cña
tuæi trÎ, nh÷ng phót thanh th¶n m¬ méng vµ dï mçi ng-êi mét tÝnh, hä vÉn rÊt yªu th-¬ng
nhau.
- Ph-¬ng §Þnh lµ c« g¸i m¬ méng, hån nhiªn vµ dòng c¶m.
- PhÇn cuèi truyÖn kÓ vÒ hµnh ®éng,c¸c nh©n vËt trong lóc ch¨m sãc Nho bÞ th-¬ng khi
ph¸ bom.
C©u 2:
* VÒ néi dung :
- §Ò bµi yªu cÇu ph©n tÝch mét nÐt ®Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt cña truyÖn nh»m môc
®Ých lµm râ ý nghÜa chi tiÕt ®ã trong viÖc thÓ hiÖn néi dung t¸c phÈm vµ t- t-ëng cña t¸c
gi¶
- CÇn chØ ra ®-îc c¸c chi tiÕt k× ¶o trong c©u chuyÖn :
+ Phan Lang n»m méng råi th¶ rïa
+ Phan Lang gÆp n¹n, l¹c vµo ®éng rïa, gÆp Linh Phi, ®-îc cøu gióp; gÆp l¹i Vò N-¬ng,
®-îc sø gi¶ cña Linh Phi rÏ ®-êng n-íc ®-a vÒ d-¬ng thÕ.
+ Vò N-¬ng hiÖn vÒ trong lÔ gi¶i oan trªn bÕn Hoµng Giang gi÷a lung linh, huyÒn ¶o råi
l¹i biÕn mÊt.
- ý nghÜ cña c¸c chi tiÕt huyÒn ¶o:
+ Lµm hoµn chØnh thªm nÐt ®Ñp vèn cã cña nh©n vËt Vò N-¬ng: nÆng t×nh, nÆng
nghÜa, quan t©m ®Õn chång con, khao kh¸t ®-îc phô håi danh dù.
+ T¹o nªn mét kÕt thóc phÇn nµo cã hËu cho c©u chuyÖn.
+ thÓ hiÖn -íc m¬ vÒ lÏ c«ng b»ng ë ®êi cña nh©n d©n
+ T¨ng thªm ý nghÜa tè c¸o hiÖn thùc cña x· héi.
* VÒ h×nh thøc:
- C©u tr¶ lêi ng¾n gän, gi¶i thÝch lµm râ yªu cÇu cña ®Ò bµi.
- C¸c ý cã sù liªn kÕt chÆt chÏ.
- Tr×nh bµy râ rµng, m¹ch l¹c.
C©u 3:
A- Më bµi :
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- Giíi thiÖu bµi th¬ “Mïa xu©n nho nhá”, vµ ®o¹n trÝch hai khæ th¬ trªn.
- Giíi thiÖu nhËn xÐt vÒ hai khæ th¬ trªn (nh- ®Ò bµi ®· nªu)
B- Th©n bµi :
* Tõ c¶m xóc vÒ mïa xu©n thiªn nhiªn, mïa xu©n ®¸t n-íc, nhµ th¬ cã kh¸t väng thiÕt tha,
lµm “mïa xu©n nho nhá” d©ng cho ®êi.
1. ¦íc nguyÖn ®-îc sèng ®Ñp, sèng cã Ých cho ®êi.
Muèn lµm con chim hãt, cµnh hoa, nèt trÇm xao xuyÕn trong b¶n hoµ ca  Ph©n tÝch
c¸c h×nh ¶nh nµy ®Ó thÊy vÎ ®Ñp -íc nguyÖn cña Thanh H¶i.
- §iÖp ng÷ “Ta lµm…”, “Ta nhËp vµo…” diÔn t¶ mét c¸ch tha thiÕt kh¸t väng ®-îc
hoµ nhËp vµo cuéc sèng cña ®Êt n-íc ®-îc cèng hiÕn phÇn tèt ®Ñp – dï nhá bÐ cña cuéc
®êi m×nh cho cuéc ®êi chung – cho ®Êt n-íc.
- §iÒu t©m niÖm Êy ®-îc thÓ hiÖn mét c¸ch ch©n thµnh trong nh÷ng h×nh ¶nh th¬ ®Ñp
mét c¸ch tù nhiªn gi¶n dÞ.
+ “Con chim hãt”, “mét cµnh hoa”, ®ã lµ nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp cña thiªn nhiªn.
ë khæ th¬ ®Çu, vÎ ®Ñp cña mïa xu©n thiªn nhiªn ®· ®-îc miªu t¶ b»ng h×nh ¶nh “mét
b«ng hoa tÝm biÕc”, b»ng ©m thanh cña tiÕng chim chiÒn chiÖn “hãt chi mµ
vang trêi”. ë khæ th¬ nµy, t¸c gi¶ l¹i m-în nh÷ng h×nh ¶nh Êy ®Ó nãi lªn -íc nguyÖn
cña m×nh : ®em cuéc ®êi m×nh hoµ nhËp vµ cèng hiÕn cho ®Êt n-íc.
2. ¦íc nguyÖn Êy ®-îc thÓ hiÖn mét c¸ch ch©n thµnh, gi¶n dÞ, khiªm
nh-êng
- NguyÖn lµm nh÷ng nh©n vËt b×nh th-êng nh-ng cã Ých cho ®êi
+ Gi÷a mïa xu©n cña ®Êt n-íc, t¸c gi¶ xin lµm mét “con chim hãt”, lµm “Mét cµnh
hoa”. Gi†a b¶n “hoµ ca” t-¬i vui, ®Çy søc sèng cða cuéc ®êi, nhµ th¬ xin lµm “mét nèt
trÇm xao xuyÕn”. §iÖp tõ “mét” diÔn t¶ sù Ýt ái, nhá bÐ, khiªm nh-êng.
- ý thøc vÒ sù ®ãng gãp cña m×nh: dï nhá bÐ nh-ng lµ c¸i tinh tuý, cao ®Ñp cña t©m
hån m×nh gãp cho ®Êt n-íc.
- HiÓu mèi quan hÖ riªng chung s©u s¾c: chØ xin lµm mét nèt trÇm khiªm nh-êng trong
b¶n hoµ ca chung.
+ Nh÷ng h×nh ¶nh con chim, cµnh hoa, nèt nh¹c trÇm cuèi cïng dån vµo mét
h×nh ¶nh thËt ®Æc s¾c: “Mét mïa xu©n nho nhá – LÆng lÏ d©ng cho ®êi”.
TÊt c¶ lµ nh÷ng h×nh ¶nh Èn dô mang vÎ ®Ñp gi¶n dÞ, khiªm nh-êng, thÓ hiÖn thËt xóc
®éng ®iÒu t©m niÖm ch©n thµnh, tha thiÕt cña nhµ th¬.
+ B»ng giäng th¬ nhá nhÑ, s©u l¾ng, -íc nguyÖn cña Thanh H¶i ®· ®i vµo lßng ng-êi
®äc, vµ lung linh trong ¸nh s¸ng cña mét nh©n sinh quan cao ®Ñp: Mçi ng-êi ph¶i mang
®Õn cho cuôoc ®êi chung mét nÐt ®Ñp riªng, ph¶i cèng hiÕn c¸i phÇn tinh tuý, dï nhá bÐ,
cho ®Êt n-íc, vµ ph¶i kh«ng ngõng cèng hiÕn “Dï lµ tuæi hai m¬i – Dï lµ khi
tãc b¹c”. §ã míi lµ ý nghÜa cao ®Ñp cña ®êi ng-êi.
- Sù thay ®æi trong c¸ch x-ng h« “t«i” sang “ta” mang ý nghÜa réng lín lµ -íc nguyÖn
chung cña nhiÒu ng-êi.
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- H×nh ¶nh “mïa xu©n nho nhá” ®Çy bÊt ngê thó vÞ vµ s©u s¾c: ®Æt c¸i v« h¹n cña
trêi ®Êt bªn c¹nh cÝa h÷u h¹n cña ®êi ng-êi, t×m ra mèi quan hÖ c¸ nh©n vµ x· héi.
- ¦íc nguyÖn d©ng hiÕn Êy thËt lÆng lÏ, suèt ®êi, sèng ®Ñp ®Ï.
GV më réng:
Gi†a hai phÇn cða bµi th¬ cã sù chuyÓn ®æi ®¹i tõ nh©n x-ng cða chð thÓ tr† t×nh “t«i”
sang “ta”. §iÕu nµy hoµn toµn kh«ng ph¶i lµ ngÉu nhiªn mµ ®· ®-îc t¸c gi¶ sô dóng nh- mét
dông ý nghÖ thuËt, thÝch hîp víi sù chuyÓn biÕn cña c¶m xóc vµ t- t-ëng trong bµi th¬.
Ch† “t«i” trong c©u th¬ “t«i ®-a tay t«i høng” ë khæ ®Çu võa thÓ hiÖn mét c¸i “t«i” có thÓ
rÊt riªng cña nhµ th¬ võa thÓ hiÖn sù n©ng niu, tr©n träng víi vÎ ®Ñp vµ sù sèng cña mïa
xu©n. NÕu thay b»ng ch† “ta” th× hoµn toµn kh«ng thÝch hîp vìi néi dung c¶m xñc Êy mµ
chØ vÏ ra mét t- thÕ cã vÎ ph« tr-¬ng. Cßn trong phÇn s©u, khi bµy tá ®iÒu t©m niÖm tha
thiÕt nh- mét kh¸t väng ®-îc d©ng hiÕn nh÷ng gi¸ trÞ tinh tuý cña ®êi m×nh cho cuéc ®êi
chung th× ®¹i tõ “ta” l¹i t¹o ®-îc s¾c th¸i trang träng, thiªng liªng cða mét lêi nguyÖn -ìc. H¬n
n÷a, ®iÒu t©m nguyÖn Êy kh«ng chØ lµ cña riªng nhµ th¬, c¸i “t«i” cða t¸c gi¶ ®· nãi thay
cho nhiÕu c¸i t«i kh¸c, nã nhÊt thiÕt ph¶i ho¸ th©n thµnh c¸i ta. Nh-ng “ta” mµ kh«ng hÕ
chung chung v« h×nh mµ nhËn ra ®-îc mét giäng riªng nhá nhÑ, khiªm nh-êng, ®»m th¾m
cða c¸i “t«i” Thanh H¶i : muèn ®-îc lµm mét nèt trÇm xao xuyÕn trong b¶n hoµ ca mét c¸ch
lÆng lÏ chø kh«ng ph« tr-¬ng, ån µo.
* Khæ th¬ thÓ hiÖn xóc ®éng mét vÊn ®Ò nh©n sinh lín lao.
§Æt khæ th¬ trong mèi quan hÖ víi hoµn c¶nh cña Thanh H¶i lóc Êy, ta cµng hiÓu h¬n vÎ
®Ñp t©m hån nhµ th¬.
C- KÕt bµi :
- TÊt c¶ ®Òu thËt ®¸ng yªu, ®¸ng tr©n träng, ®¸ng kh©m phôc.
- ChØ mét “mïa xu©n nho nhá” nh-ng ý nghÜa bµi th¬ l¹i rÊt lìn lao, cao ®Ñp.
§Ò 22
C©u 2. §o¹n v¨n
Cho c©u th¬ sau:
“Hái tªn r»ng M· Gi¸m Sinh”
...
a. ChÐp chÝnh x¸c 7 c©u th¬ tiÕp theo.
b. §o¹n th¬ võa chÐp n»m trong ®o¹n trÝch nµo? H·y cho biÕt vÞ trÝ ®o¹n trÝch trong t¸c
phÈm.
c. Ph©n tÝch ®o¹n th¬ võa chÐp b»ng mét ®o¹n v¨n cã c¸ch tr×nh bµy theo kiÓu tæng –
ph©n – hîp, cã ®é dµi tõ 5 – 7 c©u, lµm râ b¶n chÊt cña nh©n vËt hä M·.
c©u 2:
Ph©n tÝch bµi th¬ “ViÕng l¨ng B¸c” cña ViÔn Ph¬ng.
Gîi ý:
C©u 1:
a. ChÐp chÝnh x¸c c¸c c©u th¬ t¶ h×nh d¸ng
b.
+ Nªu tªn ®o¹n trÝch.
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+ Nªu vÞ trÝ cña ®o¹n trÝch
c. Ph©n tÝch 8 c©u th¬ ®Ó lµm râ b¶n chÊt cña hä M· :
+ DiÖn m¹o : vÎ ngoµi ch¶i chuèt, lè l¨ng, kh«ng phï hîp víi løa tuæi, che ®Ëy sù gi¶ dèi
+ Cö chØ, th¸i ®é : th« lç, bÊt lÞch sù ®Õn tr¬ trÏn, hçn hµo.
- H×nh thøc :
+ Mét ®o¹n v¨n dµi tõ 5 - 7 c©u
+ C¸ch tr×nh bµy ®o¹n v¨n : tæng – ph©n – hîp (c©u chèt n»m ë dÇu vµ cuèi ®o¹n v¨n)
+ C¸c c©u v¨n liªn kÕt chÆt chÏ.
C©u 2:
I/ T×m hiÓu ®Ò
* Néi dung:
- Bµi th¬ thÓ hiÖn lßng thµnh kÝnh ®èi víi B¸c Hå khi nhµ th¬ tõ MiÒn Nam ra Hµ Néi
th¨m vµ viÕng l¨ng B¸c.
- M¹ch c¶m xóc vµ suy nghÜ cña bµi th¬: th-¬ng tiÕc vµ tù hµo khi nh×n thÊy l¨ng; khi
®Õn bªn l¨ng; khi vµo l¨ng vµ còng lµ niÒm -íc muèn thiÕt tha ®-îc ho¸ th©n ®Ó ®-îc gÇn
B¸c.
* NghÖ thuËt:
- ¢m ®iÖu thiÕt tha, s©u l¾ng (giäng ®iÖu), h×nh ¶nh Èn dô, tõ ng÷ gîi c¶m.
Dµn bµi
I/ Më bµi:
- Nh©n d©n miÒn Nam tha thiÕt mong ngµy ®Êt n-íc ®-îc thèng nhÊt ®Ó ®-îc ®Õn MB
th¨m B¸c
“ MiÕn Nam mong B¸c nçi mong cha”
(“B¸c ¬i!” Tè H†u)
- B¸c ra ®i ®Ó l¹i nçi tiÕc th-¬ng v« h¹n víi c¶ d©n téc. Sau ngµy thèng nhÊt, nhµ th¬ ra
Hµ Néi th¨m l¨ng B¸c, víi c¶m xóc d©ng trµo  s¸ng t¸c thµnh c«ng bµi th¬ “ViÕng l¨ng B¸c”.
II/ Th©n bµi:
4 khæ th¬, mçi khæ 1 ý (néi dung) nh-ng ®-îc liªn kÕt trong m¹ch c¶m xóc.
1. Khæ th¬ 1: C¶m xóc cña nhµ th¬ tr-íc l¨ng B¸c
+ Nhµ th¬ ë tËn MN, sau ngµy thèng nhÊt ra th¨m l¨ng b¸c  Sù dång nÐn, kÕt tinh Êy
®· t¹o ra tiÕng th¬ c« ®óc, l¾ng ®äng mµ ©m vang vÒ B¸c.
+ C¸ch x-ng h«: “Con” th©n mËt, gÇn gòi.
+ Ên t-îng ban ®Çu lµ „hµng tre quanh l¨ng” – hµng tre biÓu t-îng cña con ng-êi ViÖt Nam
- “Hµng tre b¸t ng¸t” : rÊt nhiÕu tre quanh l¨ng B¸c nh- kh¾p c¸c lµng quª VN, ®©u còng
cã tre.
- “Xanh xanh VN”: mµu xanh hiÒn dÞu, t-¬i m¸t nh- t©m hån, tÝnh c¸ch ng-êi ViÖt Nam.
- “§øng th¼ng hµng” : nh- t- thÕ d¸ng vãc v†ng ch·i, tÕ chØnh cða d©n téc ViÖt nam.
 K1 – kh«ng dõng l¹i ë viÖc t¶ khung c¶nh quanh l¨ng B¸c víi hµng tre cã thËt mµ cßn
gîi ra ý nghÜa s©u xa. §Õn víi B¸c chóng ta gÆp ®-îc d©n téc vµ n¬i B¸c yªn nghØ còng
xanh m¸t bãng tre cña lµng quª VN.
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2. Khæ 2: ®Õn bªn l¨ng – t¸c gi¶ thÓ hiÖn t×nh c¶m kÝnh yªu s©u
s¾c cña nh©n d©n víi B¸c.
+ Hai cÆp c©u víi nh÷ng h×nh ¶nh thùc vµ h×nh ¶nh Èn dô
MÆt trêi ®i qua trªn l¨ng /
MÆt trêi trong l¨ng rÊt ®á
Dßng ngêi…/ trµng hoa…
- Suy ngÉm vÒ mÆt trêi cña thêi gian (mÆt trêi thùc): mÆt trêi vÉn to¶ s¸ng trªn l¨ng,
vÉn tuÇn hoµn tù nhiªn vµ vÜnh cöu.
- Tõ mÆt trêi cña tù nhiªn liªn t-ëng vµ vÝ B¸c còng lµ 1 mÆt trêi – mÆt trêi c¸ch m¹ng
®em ®Õn ¸nh s¸ng cho cuéc ®êi, h¹nh phóc cho con ng-êi  nãi lªn sù vÜ ®¹i, thÓ hiÖn sù
t«n kÝnh cña nh©n d©n cña t¸c gi¶ ®èi víi B¸c.
+ H×nh ¶nh dßng ng-êi / trµng hoa d©ng lªn 79 mïa xu©n cña B¸c  sù so s¸nh ®Ñp,
chÝnh x¸c, míi l¹ thÓ hiÖn t×nh c¶m th-¬ng nhí, kÝnh yªu vµ sù g¾n bã cña nh©n d©n víi
B¸c.
3. Khæ 3: c¶m xóc cña t¸c gi¶ khi vµo trong l¨ng
+ Kh«ng gian trong l¨ng víi sù yªn tÜnh thiªng liªng vµ ¸nh s¸ng thanh khiÕt, dÞu nhÑ ®-îc
diÔn t¶ : h×nh ¶nh Èn dó thÝch hîp “vÇng tr¨ng s¸ng dÞu hiÕn” – n©ng niu giÊc ngñ b×nh
yªn cña B¸c.
- GiÊc ngñ b×nh yªn: c¶m gi¸c B¸c vÉn cßn, ®ang ngñ mét giÊc ngñ ngon sau mét ngµy
lµm viÖc.
- GiÊc ngñ cã ¸nh tr¨ng vç vÒ. Trong giÊc ngñ vÜnh h»ng cã ¸nh tr¨ng lµm b¹n.
+ “VÉn biÕt trêi xanh …. Trong tim‟ : B¸c sèng m·i vìi trêi ®Êt non s«ng, nh-ng lßng vÉn
quÆn ®au, mét nâi ®au nhøc nhèi tËn t©m can  NiÒm xóc ®éng thµnh kÝnh vµ nçi ®au
xãt cña nhµ th¬ ®· ®-îc biÓu hiÖn rÊt ch©n thµnh, s©u s¾c.
4. Khæ 4 : T©m tr¹ng l-u luyÕn kh«ng muèn rêi.
+ NghÜ ngµy mai xa B¸c lßng bin rÞn, l-u luyÕn
+ Muèn lµm con chim, b«ng hoa  ®Ó ®-îc gÇn B¸c.
+ Muèn lµm c©y tre “trung hiÕu” ®Ó lµm trßn bæn phËn thùc hiÖn lêi d¹y “trung vìi n-ìc,
hiÕu vìi d©n”.
 NhÞp dån dËp, ®iÖp tõ “muèn lµm” nh¾c ba lÇn më ®Çu cho c¸c c©u  thÓ hiÖn nçi
thiÕt tha víi -íc nguyÖn cña nhµ th¬.
III/ KÕt bµi:
- ¢m h-ëng bµi th¬ tha thiÕt s©u l¾ng cïng víi nghÖ thuËt Èn dô lµm t¨ng hiÖu qu¶ biÓu
c¶m.
- Bµi th¬ thÓ hiÖn tÊm lßng cña nh©n d©n, t¸c gi¶ ®èi víi B¸c.
§Ò 23
C©u 1. §o¹n v¨n
T¸c gi¶ NguyÔn Thµnh Long gäi truyÖn LÆng lÏ Sa Pa lµ mét bøc ch©n dung. H·y
chøng minh ý kiÕn Êy.
C©u 2. TËp lµm v¨n
Ph©n tÝch ®oan th¬ sau :
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“Nçi m×nh thªm tøc nçi nhµ
…
NÐt buån nh- cóc , ®iÖu gÇy nh mai”
Gîi ý:
C©u 1: Nhµ v¨n NguyÔn Thµnh Long cã viÕt : NghÜ cho cïng, LÆng lÏ Sa Pa lµ mét bøc
ch©n dung, nh- t«i cã nãi trong ®ã. TruyÖn cã nhiÒu nh©n vËt, nh-ng nh©n vËt chÝnh lµ
anh thanh niªn mét m×nh c«ng t¸c ë tr¹m khÝ t-îng trªn ®Ønh Yªn S¬n 2600m, vµ bøc ch©n
dung trong truyÖn chÝnh lµ h×nh ¶nh nh©n vËt Êy. Nh-ng v× sao t¸c gi¶ l¹i gäi truyÖn cña
m×nh lµ mét bøc ch©n dung ?
Thø nhÊt, v× t¸c gi¶ chØ ®Ó cho nh©n vËt nµy xuÊt hiÖn trong mét kho¶nh kh¾c ng¾n
ngñi lµ cuéc gÆp gì víi b¸c l¸i xe vµ hai ng-êi kh¸ch trªn chuyÕn xe - «ng ho¹ sÜ giµ vµ c«
kÜ s- trÎ. T¸c gØa kh«ng viÕt mét truyÖn t¶ tØ mØ vÒ cuäc sèng vµ c«ng viÖc cña ng-êi
thanh niªn Êy. Nh÷ng ®iÒu ®ã chØ ®-îc anh ta vµ b¸c l¸i xe kÓ l¹i v¾n t¾t, nã còng hiÖn ra
qua sù quan s¸t cña hai ng-êi kh¸ch trong cuéc ®Õn th¨m ng¾n ngñi cña hä ë tr¹m khÝ
t-îng.
Thø hai, nh©n vËt anh thanh niªn ®-îc hiÖn ra qua sù quan s¸t, c¶m nhËn cña ng-êi ho¹
sÜ trong truyÖn vµ chÝnh «ng muèn n¾m b¾t vµ thÓ hiÖn b»ng mät bøc ch©n dung.
Nh-ng cÇn hiÓu bøc ch©n dung trong truyÖn theo nghÜa réng. §©y kh«ng ph¶i lµ h×nh
d¸ng, khu«n mÆt bªn ngoµi cña nh©n vËt mµ chñ yÕu lµ h×nh ¶nh cuéc sèng lµm viÖc vµ
nh÷ng suy nghÜ, t×nh c¶m cña nh©n vËt ®-îc thÎ hiÖn vµ béc lé tËp trung trong mét
kho¶nh kh¾c thêi gian ng¾n ngñi.
VÕ h×nh ¶nh ngêi thanh niªn xem ph©n tÝch….
C©u 2:
Dµn bµi chi tiÕt
A- Më bµi:
- Giíi thiÖu...
- TruyÖn KiÒu cña NguyÔn Du lµ mét b¶n c¸o tr¹ng b»ng th¬ lªn ¸n x· héi xÊu xa tµn b¹o
mµ cßn biÓu hiÖn nçi ®au khæ cña nh÷ng con ng-êi bÞ ¸p bøc.
- Nµng KiÒu nh©n vËt chÝnh lµ hiÖn th©n cña nh÷ng con ng-êi bÞ chµ ®¹p. Nçi ®au
khæ ®Çu tiªn cña KiÒu ph¶i chÞu lµ s¾c tµi bÞ vïi dËp th¶m th-¬ng. Nhµ th¬ NguyÔn Du
®· ho¸ th©n vµo nh©n vËt ®Ó hiÓu t©m tr¹ng nµng lóc ®ã:
( TrÝch dÉn ...)
“Nçi m×nh thªm tøc nçi nhµ
…
ThÕm hoa mét bìc lÖ hoa mÊy hµng”
B- Th©n Bµi:
*T©m tr¹ng cña nµng KiÒu:
- §au ®ín, tñi nhôc, ª chÒ, n-íc m¾t ®Çm ®×a.
- C©m lÆng, thô ®éng nh- mét c¸i m¸y v× tù nguyÖn b¸n m×nh.
+ Nªu ng¾n gän nh÷ng sù viÖc tr-íc ®ã.
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Ph¶i b¸n m×nh cho MGS bëi gia ®×nh nµng gÆp tai ho¹ bÊt ngê, th»ng b¸n t¬ ®· vu oan
cho gia ®×nh nµng. Cha vµ em bÞ b¾t, bÞ ®¸nh ®Ëp d· man, tµi s¶n cña gia ®×nh bÞ v¬
vÐt s¹ch. Lµ ®øa con trong gia ®×nh kh«ng cßn con ®-êng nµo kh¸c, KiÒu ®µnh hi sinh
mèi t×nh ®Çu, chÊp nhËn m×nh lµm vî lÏ MGS ®Ó cã tiÒn cøu cha vµ em. §o¹n th¬ nµy ®·
miªu t¶ cô thÓ t©m tr¹ng cña nµng lóc ®ã.
+ Ph©n tÝch cô thÓ ®o¹n th¬:
Më ®Çu ®o¹n th¬, nhµ th¬ ®· ghi l¹i cô thÓ t©m tr¹ng cña nµng: “Nçi m×nh thªm
tøc nçi nhµ” ®ã lµ nçi ®au uÊt hËn cao ®é bëi c¶nh ngé gia ®×nh nµng bÞ chia li tan
t¸c, cha vµ em bÞ ®¸nh ®Ëp d· man, kh«ng chØ vËy cßn cã nçi niÒm riªng cña nµng. C¸i
“nçi m×nh” mµ th¬ nh¾c lµ t×nh yªu cña nµng dµnh cho Kim Träng. Mèi t×nh ®Çu trong
s¸ng ®ang to¶ s¾c lªn h-¬ng. Giê ®©y v× c¶nh ngé gia ®×nh nµng ph¶i chia li. Hai nçi
niÒm chång chÊt ®Ì nÆng lªn t©m t- nµng, khiÕn cho nµng cµng ®au
xãt.
- Bëi vËy tõ trong phßng b-íc ra, gi¸p mÆt víi MGS trong lÔ “vÊn danh” mçi
b-íc ®i cña nµng chøa ®Çy t©m tr¹ng “thÕm hoa mét bìc lÖ hoa mÊy hµng” 
víi c¸ch miªu t¶ cã tÝnh chÊt -íc lÖ: thÒm hoa, lÖ hoa, c©u th¬ võa cã gi¸ trÞ gîi h×nh,
võa cã gi¸ trÞ gîi c¶m. Tr-íc m¾t ng-êi ®äc hiÖn ra khu«n mÆt thÊm ®Çy n-íc m¾t, nh÷ng
giät n-íc m¾t tñi phËn, võa th-¬ng cho m×nh, võa th-¬ng cho cha vµ em, võa c¨m tøc cuéc
®êi ngang tr¸i ®· ®æ Ëp tai ho¹ xuèng gia ®×nh nµng.
- Kh«ng nh÷ng vËy t©m tr¹ng nµng lóc nµy cßn lµ sù e ng¹i, ng-îng ngïng: “ng¹i ngïng
dÝn giã e s-¬ng – nh×n hoa bãng thÑn tr«ng g¬ng mÆt dµy”.
Lµ mét thiÕu n÷ sinh ra vµ lín lªn trong gia ®×nh gia gi¸o, sèng trong c¶nh “ªm ®Õm
trìng rñ mµn che”. ThÕ mµ giê s¾c tµi cña nµng ph¶i chÊp nhËn ®Ó cho ng-êi ta
xem xÐt, v¹ch vßi, thö, Ðp. Nµng v« cïng tñi hæ, e thÑn. Nh×n hoa mµ thÑn víi hoa,
nh×n thÊy g-¬ng mµ nh- c¶m thÊy da mÆt m×nh dµy lªn. §iÒu ®ã thÓ hiÖn nµng ®· ý thøc
rÊt râ vÒ nh©n phÈm cña m×nh nh-ng v× c¶nh ngé gia ®×nh, sù sèng cña cha vµ em,
nµng ®µnh chÊp nhËn, h×nh ¶nh nµng lóc nµy gièng c¸i bãng lÆng c©m nhoÌ dÇn tr-íc ¸nh
s¸ng cña ®ång tiÒn: “Mèi cµng vÐn tãc b¾t tay”. S¾c ®Ñp “nghiªng nìc
nghiªng thµnh”, vÎ t-¬i t¾n nh- hoa H¶i §-êng m¬n mën giê nh- mãn hµng cho mô mèi
vÐn tãc b¾t tay, co kÐo, chµo mêi, n©ng lªn h¹ xuèng. Bëi vËy t©m tr¹ng nµng: “NÐt
buån nh cóc ®iÖu gÇy nh mai”. Víi bót ph¸p so s¸nh vµ h×nh ¶nh -íc lÖ, nh-ng
ng-êi ®äc vÉn nhËn râ t©m tr¹ng nµng lóc nµy, ®ã lµ nçi buån, tñi hËn xãt xa. H×nh ¶nh
nµng chØ lµ b«ng hoa cóc óa tµn, chØ lµ cµnh mai gÇy gi÷a g«ng b·o cña cuéc ®êi.
C- KÕt bµi :
Th«ng qua viÖc miªu t¶ tam tr¹ng nµng KiÒu, ®o¹n th¬ ®· ph¶n ¸nh mét hiÖn thùc lín cña
lÞch sö lóc ®ã, nh÷ng ng-êi phô n÷ trong x· héi phong kiÕn ®· trë thµnh mét thø hµng ho¸.
Nh÷ng tªn nh- kÎ b¸n t¬ vu oan, tªn qua xö kiÖn bÊt chÊp c«ng lÝ, tªn bu«n ng-êi v« l-¬ng
t©m, vµ søc m¹nh cña ®ång tiÒn ®· g©y ra bÊt h¹nh Êy cho ng-êi phô n÷. Nhµ th¬ ®· lªn
¸n, phª ph¸n nh÷ng kÎ tµn b¹o ®ã, ®ång thêi biÓu hiÖn niÒm xãt ®au víi nµng kiÒu. Nhµ
th¬ ®· cïng c¶m th«ng chia sÎ. NÕu tr-íc «ng tõng tr©n träng tµi s¾c cña nµng bao nhiªu
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th× giê «ng cµng ®au xãt cho s¾c tµi bÞ sØ nhôc, bëi vËy ®©y chÝnh lµ tiÕng kªu cøu
cña nhµ th¬ bªnh vùc quyÒn sèng cho ng-êi phô n÷. §o¹n th¬ còng nh- toµn t¸c phÈm võa
mang gi¸ trÞ hiÖn thùc, võa mang gi¸ trÞ nh©n ®¹o s©u s¾c.
®Ò 24
C©u 1.
Trong bµi Mïa xu©n nho nhá, Thanh H¶i viÕt :
Ta lµm con chim hãt
Ta lµm mét cµnh hoa.
KÕt thóc bµi ViÕng l¨ng B¸c, ViÔn Ph-¬ng cã viÕt :
Mai vÒ MiÒn Nam th-¬ng trµo n-íc m¾t
Muèn lµm con chim hãt quanh l¨ng B¸c.
a.
Hai bµi th¬ cña hai t¸c gi¶ viÕt vÒ ®Ò tµi kh¸c nhau nh-ng cã chung chñ ®Ò. H·y
chØ ra t- t-ëng chung ®ã.
b.
ViÕt mét ®o¹n v¨n kho¶ng 5 c©u ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ 1 trong hai ®o¹n th¬ trªn.
C©u 2.
Trong truyÖn “LÆng lÏ Sa Pa”, NguyÔn Thµnh Long cã kÓ vÒ cuéc gÆp
gì víi anh thanh niªn lµm c«ng t¸c khÝ t-îng ®· khiÕn cho c« kÜ strÎ tuæi c¶m thÊy nh- nhËn ®-îc, cïng víi bã hoa t-¬i anh h¸i tÆng
c« “mét bã hoa nµo kh¸c n÷a, bã hoa cña nh÷ng h¸o høc vµ m¬ méng”.
H·y ph©n tÝch ®Ó lµm râ : V× sao c« g¸i trong truyÖn cã thÓ nhËn
®-îc sù “h¸o høc vµ m¬ méng” tõ mét anh thanh niªn rÊt ®çi b×nh
th-êng, lµm mét c«ng viÖc thËt ®¬n ®iÖu gi÷a chèn nói rõng quanh
n¨m lÆng lÏ.
Gîi ý:
C©u 1: a. Kh¸c nhau vµ gièng nhau:
- Kh¸c nhau :
+ Thanh H¶i viÕt vÒ ®Ò tµi thiªn nhiªn ®Êt n-íc vµ kh¸t väng hoµ nhËp d©ng hiÕn cho
cuéc ®êi.
+ ViÔn Ph-¬ng viÕt vÒ ®Ò tµi l·nh tô, thÓ hiÖn niÒm xóc ®éng thiªng liªng, tÊm lßng tha
thiÕt thµnh kÝnh khi t¸c gi¶ tõ MiÒn nam võa ®-îc gi¶i phãng ra viÕng l¨ng B¸c.
- Gièng nhau :
+ C¶ hai ®o¹n th¬ ®Òu thÓ hiÖn -íc nguyÖn ch©n thµnh, tha thiÕt ®-îc hoµ nhËp, cèng
hiÕn cho cuéc ®êi, cho ®Êt n-ìc, nh©n d©n… ¦ìc nguyÖn khiªm nh-êng, b×nh dÞ muèn
®-îc gãp phÇn dï nhá bÐ vµo cuéc ®êi chung.
+ C¸c nhµ th¬ ®Òu dïng nh÷ng h×nh ¶nh ®Ñp cña thiªn nhiªn lµ biÓu t-îng thÓ hiÖn -íc
nguyÖn cña m×nh.
b. HS chän ®o¹n th¬ ®Ó viÕt nh»m lµm næi bËt thÓ th¬, giäng ®iÖu th¬ vµ ý t-ëng thÓ
hiÖn trong ®o¹n th¬.

61

Gia sư Thành Được

www.daythem.edu.vn

- §o¹n th¬ cña Thanh H¶i sö dông thÓ th¬ 5 ch÷ gÇn víi c¸c ®iÖu d©n ca, ®Æc biÖt lµ
d©n ca miÒn Trung, cã ©m h-ëng nhÑ nhµng tha thiÕt. Giäng ®iÖu thÓ hiÖn ®óng t©m
tr¹ng vµ c¶m xóc cña t¸c gi¶ : trÇm l¾ng, h¬i trang nghiªm mµ tha thiÕt khi béc ¹ch nh÷ng
t©m niÖm cña m×nh. §o¹n th¬ thÓ hiÖn niÒm mong muèn ®-îc cèng hiÕn cho ®êi mét
c¸ch tù nhiªn nh- con chim mang ®Õn tiÕng hãt. NÐt riªng trong nh÷ng c©u th¬ cña Thanh
H¶i lµ ®Ì cËp ®Õn mét vÊn ®Ò lín : ý nghÜa cña ®êi sèng c¸ nh©n trong quan hÖ víi céng
®ång.
- §o¹n th¬ cña ViÔn Ph-¬ng sö dông thÓ th¬ 8 ch÷, nhÞp th¬ võa ph¶i víi ®iÖp tõ muèn
lµm, giéng ®iÖu phï hîp víi néi dung t×nh c¶m, c¶m xóc. §ã lµ giäng ®iÖu võa nghiªm
trang, s©u l¾ng, võa thiÕt tha th hiÖn ®óng t©m tr¹ng l-u luyÕn cña nhµ th¬ khi ph¶i xa
B¸c. T©m tr¹ng l-u luyÕn cña nhµ th¬ muèn ë m·i bªn l¨ng B¸c vµ chØ biÕt göi tÊm lßng
m×nh b»ng c¸ch ho¸ th©n hoµ nhËp vµo nh÷ng c¶nh vËt bªn l¨ng : lµm con chim cÊt tiÕng
hãt
I/ T×m hiÓu ®Ò
- Nªn hiÓu h¸o høc vµ m¬ méng chÝnh lµ hai tÝnh c¸ch t©m hån ®¸ng mÕn ë nh©n
vËt anh thanh niªn lµm c«ng t¸c khÝ t-îng trong truyÖn “LÆng lÏ Sa Pa”, hai ®Æc ®iÓm dÔ
g©y xóc ®éng cho ng-êi kh¸c khi tiÕp xóc víi anh.
- Nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy ®-îc biÓu hiÖn trong t©m sù ch©n thµnh vÒ c«ng viÖc, vÒ ý
nghÜa cuéc sèng,… ë nh©n vËt anh thanh niªn vµ sù suy ngÉm cða c« kÜ s-. CÇn ph¸t
hiÖn ®Ó ph©n tÝch.
- T¸c gi¶ thÓ hiÖn nh©n vËt chÝnh, anh thanh niªn, qua suy nghÜ, c¶m xóc cña nh©n
vËt c« kÜ s- n«ng nghiÖp míi ra tr-êng. §©y lµ bót ph¸p ®éc ®¸o cña NguyÔn Thµnh Long
trong truyÖn nµy. CÇn ph©n tÝch t¸c dông cña c¸ch viÕt ®ã.
II/ Dµn ý ®¹i c-¬ng
A- Më bµi :
- Giíi thiÖu chñ ®Ò cña truyÖn LÆng lÏ Sa Pa vµ nghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt chÝnh
cña NguyÔn Thµnh Long.
- Nªu suy nghÜ cña c« kÜ s- n«ng nghiÖp (xem ®Ò bµi).
B- Th©n bµi :
1. Anh lu«n h¸o høc vµ m¬ méng trong c«ng viÖc
- TÝnh chÊt céng viÖc cã vÎ ®¬n ®iÖu nhµm ch¸n, l¹i ph¶i lµm mét m×nh.
- H¨ng h¸i nhËn nhiÖm vô, lµm viÖc hÕt m×nh, lu«n v-¬n lªn nh÷ng kÕt qu¶ cao h¬n.
- Lóc nµo còng m¬ -íc, say s-a vÒ c«ng viÖc, g¾n bã víi nã th¾m thiÕt.
2. Anh lu«n h¸o høc vµ m¬ méng trong cuéc sèng
- H¨m hë, s«i næi, hån nhiªn khi tiÕp xóc víi mäi ng-êi
- Sèng ®Çy méng m¬ : Mét m×nh mµ trång c¶ mét v-ên hoa to, trß chuyÖn víi s¸ch nhvíi b¹n, c- xö tinh tÕ, sèng cã chiÒu s©u (nhiÒu suy ngÉm, triÕt lÝ vÒ cuéc ®êi, vÒ quan
hÖ vìi cuéc sèng chiÕn ®Êu, s¶n xuÊt cða c¶ n-ìc,…)
3. Nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã ë anh kh«ng chØ dÔ g©y xóc ®éng mµ cßn
khiÕn ng-êi kh¸c khi tiÕp xóc víi anh ph¶i suy nghÜ.
- Nh÷ng suy nghÜ, nhËn xÐt cña b¸c l¸i xe.
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- Nh÷ng suy nghÜ vµ lêi høa quay trë l¹i víi anh cña «ng ho¹ sÜ.
- NhÊt lµ nh÷ng suy nghÜ rót ra bµi häc vµo ®êi cña c« g¸i.
4. C¸ch x©y dùng nh©n vËt cã chiÒu s©u cña t¸c gi¶
- Ngoµi viÖc ®Ó nh©n vËt tù biÓu hiÖn, cßn ®Ó nh©n vËt hiÖn lªn qua suy nghÜ cña
nh©n vËt kh¸c.
- T¸c dông : Sù ®¸nh gi¸ kh¸ch quan vµ s©u s¾c.
C- KÕt bµi
- Cuéc gÆp gì chØ trong nöa giê, ®-îc nhµ v¨n kÓ thËt dung dÞ qua nh÷ng lêi t©m sù,
suy ngÉm, ®èi tho¹i.
- Qua ®ã thÓ hiÖn thËt sinh ®éng nh©n vËt chÝn vµ chñ ®Ò cña truyÖn tù hiÖn ra nhÑ
nhµng, s©u l¾ng
®Ò 25
C©u 1.
NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt t¶ ng-êi cña NguyÔn Du qua ®o¹n trÝch “M· Gi¸m Sinh
mua KiÒu”.
C©u 2: VÎ ®Ñp trong lèi sèng, t©m hån cña nh©n vËt anh thanh niªn trong “LÆng lÏ Sa
Pa” cña NguyÔn Thµnh Long vµ nh©n vËt Ph-¬ng §Þnh trong “Nh÷ng ng«i sao xa
x«i” cña NguyÔn Minh Khuª
Gîi ý:
C©u 1: NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt t¶ ng-êi cña NguyÔn Du qua ®o¹n trÝch M· Gi¸m Sinh
mua KiÒu cÇn ®¹t ®-îc c¸c ý c¬ b¶n sau:
- Bót ph¸p t¶ thùc ®-îc NguyÔn Du sö dông ®Ó miªu t¶ nh©n vËt M· Gi¸m Sinh.
B»ng bót ph¸p nµy, ch©n dung nh©n vËt hiÖn lªn rÊt cô thÓ vµ toµn diÖn :
+ Trang phôc : ¸o quÇn b¶nh bao
+ DiÖn m¹o : mµy r©u nh½n nhôi
+ Lêi nãi xÊc x-îc, v« lÔ, céc lèc “M· Gi¸m Sinh”.
+ Cö chØ h¸ch dÞch : ngåi tãt sç sµng …
TÊt c¶ lµm hiÖn râ bé mÆt trai l¬ ®Óu gi¶, tr¬ trÏn vµ lè bÞch cña tªn bu«n thÞt b¸n ng-êi
gi¶ danh trÝ thøc.
- Trong TruyÖn KiÒu, t¸c gi¶ sö dông bót ph¸p t¶ thùc ®Ó miªu t¶ c¸c nh©n vËt ph¶n
diÖn nh- M· Gi¸m Sinh, Tñ Bµ, Së Khanh, Hå T«n HiÕn… ph¬i bµy bé mÆt thËt cða bän
chóng trong x· héi ®-¬ng thêi, nh»m tè c¸o, lªn ¸n x· héi phong kiÕn víi nh÷ng con ng-êi bØ
æi, ®ª tiÖn ®ã.
C©u 2:
a. Giíi thiÖu s¬l-îc vÒ®Ò tµi viÕt vÒ nh÷ng con ng-êi sèng, cèng hiÕn cho dÊt n-íc trong
v¨n häc. Nªu tªn 2 t¸c gi¶ vµ 2 t¸c phÈm cïng nh-ngc vÎ ®Ñp cña anh thanh niªn vµ Ph-¬ng
§Þnh.
b. VÎ ®Ñp cña 2 nh©n vËt trong hai t¸c phÈm :
* vÎ ®Ñp trong c¸ch sèng :
+ Nh©n vËt anh thanh niªn : trong LÆng lÏ Sa Pa
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- Hoµn c¶nh sèng vµ lµm viÖc : mét m×nh trªn nói cao, quanh n¨m suèt th¸ng gi÷a c©y cá
vµ m©y nói Sa Pa. C«ng viÖc lµ ®o giã, ®o m-a ®o n¨ng, tÝnh m©y, ®o chÊn ®éng mÆt
®Êt…
- Anh lµm viÖc víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, cô thÓ, tØ mØ, chÝnh x¸c, ®óng giê èp th×
dï cho m-a tuyÕt, gi¸ l¹nh thÕ nµo anh còng trë ®Ëy ra ngoµi trêi lµm viÖc ®óng giê quy
®Þnh.
- Anh ®· v-ît qua sù c« ®¬n v¾ng vÎ quanh n¨m suèt th¸ng trªn ®Ønh nói cao kh«ng mét
bãng ng-êi.
- Sù cëi më ch©n thµnh, quý träng mäi ng-êi, khao kh¸t ®-îc gÆp gì, trß chuyÖn víi mäi
ng-êi.
- Tæ chøc s¾p xÕp cuéc sèng cña m×nh mét c¸ch ng¨n n¾p, chñ ®éng : trång hoa, nu«i
gµ, tù häc…
+ C« xung phong Ph-¬ng §Þnh:
- Hoµn c¶nh sèng vµ chiÕn ®Êu: ë trªn cao ®iÓm gi÷a mét vïng träng ®iÓm trªn tuyÕn
®-êng Tr-êng S¬n, n¬i tËp trung nhÊt bom ®¹n vµ sù nguy hiÓm, ¸c liÖt. C«ng viÖc ®Æc
biÖt nguy hiÓm: Ch¹y trªn cao ®iÓm gi÷a ban ngµy, ph¬i m×nh trong vïng m¸y bay ®Þch
bÞ b¾n ph¸, -íc l-îng khèi l-îng ®Êt ®¸, ®Õm bom, ph¸ bom.
- Yªu mÕn ®ång ®éi, yªu mÕn vµ c¶m phôc tÊt c¶ nh÷ng chiÕn sÜ mµ c« gÆp trªn tuyÕn
®-êng Tr-êng S¬n.
- Cã nh÷ng ®øc tÝnh ®¸ng quý, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc, b×nh tÜnh, tù tin,
dòng c¶m…
* VÎ ®Ñp t©m hån:
+ Anh thanh niªn trong LÆng lÏ Sa Pa:
- Anh ý thøc vÒ c«ng viÖc cña m×nh vµ lßng yªu nghÒ khiÕn anh thÊy ®-îc c«ng viÖc
thÇm lÆng Êy cã Ých cho cuéc sèng, cho mäi ng-êi.
- Anh ®· cã suy nghÜ thËt ®óng vµ s©u s¾c vÒ c«ng viÖc vµ nh÷ng ®ãng gãp cña m×nh
rÊt nhá bÐ.
- C¶m thÊy cuéc sèng kh«ng c« d¬n buån tÎ v× cã mét nguån vui, ®ã lµ niÒm vui ®äc s¸ch
mµ lóc nµo anh còng thÊy nh- cã b¹n ®Ó trß chuyÖn.
- Lµ ng-êi nh©n hËu, ch©n thµnh, gi¶n dÞ.
+ C« thanh niªn Ph-¬ng §Þnh:
- Cã thêi häc sinh hån nhiªn v« t-, vµo chiÕn tr-êng vÉn gi÷ ®-îc sù hån nhiªn.
- Lµ c« g¸i nh¹y c¶m, m¬ méng, thÝch h¸t, tinh tÕ, quan t©m vµ tù hµo vÒ vÎ ®Ñp cña
m×nh.
- KÝn ®¸o trong t×nh c¶m vµ tù träng vÒ b¶n th©n m×nh.
C¸c t¸c gi¶ miªu t¶ sinh ®éng, ch©n thùc t©m lÝ nh©n vËt lµm hiÖn lªn mét thÕ giíi t©m
hån phong phó, trong s¸ng vµ ®Ñp ®Ï cao t-îng cña nh©n vËt ngay trong hoµn c¶nh chiÕn
®Êu ®Çy hi sinh gian khæ.
c. §¸nh gi¸, liªn hÖ.
- Hai t¸c phÈm ®Òu kh¸m ph¸, ph¸t hiÖn ngîi ca vÎ ®Ñp t©m hån con ng-êi ViÖt Nam trong
lao ®éng vµ trong chiÕn ®Êu.
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- VÎ ®Ñp cña c¸c nh©n vËt ®Òu mang mµu s¾c lÝ t-ëng, hä lµ h×nh ¶nh cña con ng-êi
ViÖt Nam mang vÎ ®Ñp cña thêi k× lÞch sö gian khæ hµo hïng vµ l·ng m¹n cña d©n téc.
Liªn hÖ víi lèi sèng, t©m hån cña thanh niªn trong giai ®o¹n hiÖn nay.
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