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ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT 

(Thời gian làm bài: 120 phút) 

  

Phần I – Đọc hiểu (5 điểm) Đọc bài thơ sau: 

MẸ VÀ  QUẢ 

Nguyễn Khoa Điềm 

 

Những mùa quả mẹ tôi hái được a 

Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng  

Những mùa quả lặn rồi lại mọc  

Như mặt trời, khi như mặt trăng  

 

Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên  

Còn những bí và bầu thì lớn xuống  

Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn  

Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi. 

 

Và chúng tôi, một thứ quả trên đời  

Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái  

Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi  

Mình vẫn còn một thứ quả non xanh.  

                                (Trích từ Mẹ của nhà thơ, NXB Phụ nữ, 2008)  

 

Câu 2: Nêu chủ đề của bài thơ? 

- Chủ đề bài thơ: viết về hỉnh ảnh người mẹ, về tình mẫu tử. 

  

Câu 3: Trong nhan đề và bài thơ, chữ “quả” xuất hiện nhiều lần. Chữ “quả” ở dòng nào 

mang ý nghĩa tả thực? Chữ “quả” ở dòng nào mang ý nghĩa biểu tượng? 

- Trong nhan đề và bài thơ, chữ “quả” xuất hiện 5 lần. Chữ “quả” trong các dòng sau mang 

ý nghĩa tả thực: “Những mùa quả mẹ tôi hái được…Những mùa quả lặn rồi lại mọc”. Đó là 

thứ “quả” mẹ vẫn chăm sóc trong khu vườn của mẹ. 

- Chữ “quả” trong dòng sau có ý nghĩa biểu tượng: “Và chúng tôi, một thứ quả trên 

đời…Mình vẫn còn một thứ quả non xanh”.  Các con giống như một thứ quả lớn lên từ sự 

chăm sóc ân cần của mẹ. 

  

Câu 4: Nghĩa của “trông” ở dòng thơ Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng là gì? 
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- Ý nghĩa từ “trông” trong dòng thơ ấy thể hiện sự trông chờ, niềm tin, hi vọng của mẹ vào 

những gì mà mẹ đã nhọc nhằn, lam lũ để chăm sóc. Các con chính là sự trông chờ của mẹ, 

thành công của các con chính là thứ “quả” mà mẹ mong chờ nhất. 

  

Câu 5: Trong hai dòng thơ “Những mùa quả lặn rồi lại mọc - Như mặt trời, khi như mặt 

trăng”, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ so sánh. Hãy nêu tác dụng của biện pháp so sánh 

đó. 

- Tác dụng của phép so sánh: mọc rồi lại lặn như mặt trời, mặt trăng là quy luật của tự 

nhiên. Mặt trăng, mặt trời gợi lên hình ảnh của thời gian. Gợi lên thời gian tuần hoàn, gợi 

lên hình ảnh mẹ vẫn bao năm  tần tảo sớm hôm chăm sóc cho vườn quả, cho các con mà 

không quản nhọc nhằn. 

  

Câu 6: Ở khổ thơ thứ nhất, hình ảnh người mẹ hiện lên như thế nào? Cảm xúc của nhà thơ 

dành cho mẹ là gì? 

- Ở khổ thơ thứ nhất, người mẹ hiện lên với hình ảnh lam lũ, tần tảo, vất vả nhưng vẫn lạc 

quan. Cảm xúc của nhà thơ dành cho mẹ là cảm xúc yêu thương, kính trọng. 

  

Câu 7: Đặc sắc nghệ thuật của hai dòng thơ: Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên - Còn những bí 

và bầu thì lớn xuống là gì?  

A. Sử dụng từ trái nghĩa. 

 B. Sử dụng hình ảnh nhân hóa.  

C. Sử dụng thủ pháp miêu tả.  

D. Sử dụng phép tương phản, đối lập. 

- Chọn D. 

  

Câu 8: Biện pháp tu từ nào được tác giả sử dụng trong hai dòng thơ  

“Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn - Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi? Ghi lại cảm xúc 

của em khi đọc hai dòng thơ này. 

- “Giọt mồ hôi mặn” là phép so sánh, liên tưởng độc đáo, tạo ấn tượng mạnh mẽ về những 

hi sinh lặng thầm mà lớn lao của mẹ. Từ đó chúng ta thấy được tình cảm sâu nặng của đứa 

con với công lao suốt đời của người mẹ. Đọc hai câu thơ ta càng hiểu, càng yêu hơn biết bao 

nhiêu bóng hình của người mẹ Việt Nam “sớm chiều nhẫn nại/Cần mẫn nuôi con suốt đời 

im lặng/Biết hi sinh nên chẳng nhiều lời” (Tố Hữu) 

  

Câu 9: Ở khổ thơ thứ hai, hình ảnh người mẹ hiện lên như thế nào? Hãy ghi lại cảm xúc của 

nhà thơ mà em cảm nhận được? 

- Người mẹ hiện lên với những hi sinh thầm lặng. Giọt mồ hôi mẹ nuôi những “quả” và 

chúng con lớn lên mỗi ngày. Cảm xúc của nhà thơ là trân trọng, biết ơn. 
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Câu 10: Phần in đậm trong dòng thơ: Và chúng tôi, một thứ quả trên đời được gọi là: A. 

Phụ chú. B. Khởi ngữ. C. Tình thái. D. Gọi đáp. 

- Chọn B. 

  

Câu 11: Chữ “hái” trong dòng thơ “Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái” có nghĩa là gì? 

- Có nghĩa là: Bảy mươi tuổi mẹ không còn trẻ nữa nhưng mẹ vẫn trông chờ vào những thứ 

“quả”, những đứa con mẹ chăm sóc từng ngày. Mong chờ được nhìn thấy thành quả của 

mình. Các con là thành quả chăm sóc của mẹ. Mẹ mong được nhìn thấy các con trưởng 

thành, thành công, thành đạt. Cho nên có một thứ quả trên đời gọi là “Quả thành công”. 

 

 Câu 12: Chữ “mỏi” trong dòng thơ “Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi” có nghĩa là gì? 

- Nỗi niềm băn khoăn, lo lắng của nhà thơ khi hình dung một ngày mai đôi tay của mẹ sẽ 

không còn đủ khỏe nữa để chăm sóc, để bên cạnh con. Vì con dù có là ai đi chăng nữa thì 

con vẫn là con của mẹ. Mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của cuộc đời mỗi chúng con. 

Mẹ là gốc phong ba cho con được tựa vào. 

 

 Câu 13: Những biện pháp tu từ nào được sử dụng trong hai dòng thơ cuối bài? Tác dụng 

của những biện pháp đó là gì? 

- Biện pháp tu từ được sử dụng: nói giảm nói tránh, ẩn dụ 

- Tác dụng: từ “mỏi” để chỉ tuổi già của mẹ, lo lắng khi không còn mẹ bên cạnh. 

- Ẩn dụ: “quả non  xanh” – mỗi con người đều thấy mình còn non dại, bé nhỏ khi xa rời bàn 

tay mẹ. Vì “con dù lớn vẫn là con của mẹ/đi suốt đời lòng mẹ vẫn bên con”. Mẹ là chỗ dựa 

nên vắng mẹ rồi, xa mẹ rồi con sợ con sẽ không còn ai bên cạnh bảo ban, sẻ chia… đó là 

cảm xúc không chỉ riêng nhà thơ mà còn là của tất cả chúng ta. 

 

 Câu 14: Ở khổ thơ thứ ba, hình ảnh người mẹ hiện lên như thế nào? Hình dung và ghi lại 

tâm trạng của nhà thơ trong hai dòng thơ cuối bài. 

- Hình ảnh người mẹ hiện lên: 70 tuổi, bàn tay mẹ mỏi. Mẹ đã già, sức khỏe đã yếu. 

- Tâm trạng nhà thơ: lo lắng, lo sợ, băn khoăn nghĩ đến một ngày mai xa mẹ. 

  

Câu 15: Suy nghĩ, cảm xúc nào của nhà thơ để lại ấn tượng sâu đậm nhất với em? 

 - Câu này tùy ý kiến chủ quan của các em nhé! 

  

Câu 16: Đọc xong bài thơ, em nghĩ đến câu tục ngữ hay ca dao nào? Hãy ghi lại câu tục 

ngữ hay ca dao đó. 

- Những câu tục ngữ ca dao: 

+ Công cha như núi Thái Sơn 
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Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

Một lòng thờ mẹ kính cha 

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con 

(Ca dao) 

+ Còn mẹ ăn cơm với cá 

Mất mẹ vét lá ngoài đường 

+ Mẹ già như chuối chín cây 

Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi 

 

 Câu 17: Trong văn học có nhiều tác phẩm viết về tình mẫu tử. Hãy kể tên một số tác phẩm 

viết về đề tài này mà em đã học hoặc đã đọc. Từ đó, chỉ ra sự khác biệt lớn nhất về mặt nghệ 

thuật và nội dung của bài thơ Mẹ và quả (Nguyễn Khoa Điềm) với những tác phẩm ấy. 

- Trong văn học có nhiều tác phẩm viết về tình mẫu tử. Hãy kể tên một số tác phẩm: “Trong 

lòng mẹ” – Nguyên Hồng, “Chiếc thuyền ngoài xa” – Nguyễn Minh Châu, Vợ nhặt – Kim 

Lân… 

- Sự khác biệt: (cái này dành cho người ra đề làm) 

  

Câu 18: Đọc xong bài thơ, em có suy nghĩ gì về cách ứng xử với cha mẹ của một số người 

qua những mẩu tin sau? 

  

- Sáng 26/3, Nguyễn Duy Linh (25 tuổi, trú huyện Thanh Oai) bị TAND Hà Nội xét xử về 

tội giết người. Nạn nhân là mẹ của bị cáo. (Theo  vnxpress ngày 26/3/2014) 

  

- Cụ Nguyễn Văn Quý (84 tuổi) và cụ Nguyễn Thị Chén (82 tuổi), ngụ thôn Đồng Lư, xã 

Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội đang sống trong góc nhà nhỏ hẹp khoảng dăm m2, 

chiếc giường xin được ở đâu nên hai chân còn, hai chân phải lấy gạch kê lên. Tám năm qua, 

cả 2 cụ bị con cái đẩy ra đường dù đã dựng vợ, gả chồng cho con cái yên ấm. Hiện tại, cụ 

ông ngày ngày ra đồng mò cua bắt ốc về nuôi cụ bà qua những ngày đói khổ. (Theo  

vietnamnet ngày 27/12/2013) 

  

- Đùn đẩy trách nhiệm không muốn phụng dưỡng mẹ già, các con đã đẩy cụ bà 77 tuổi ra 

đường trong đêm sương lạnh. (Theo ngoi saongày 23/2/2013) 

  

Trả lời: Qua bài thơ “Mẹ và Quả” ta càng hiểu càng yêu và thấm thía sự hi sinh của mẹ dành 

cho các con, từ đó cần điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với đạo đức, luân lý. 

Chúng ta cần lên án mạnh mẽ những hành động đối xử với mẹ cha như trong các bản tin 

trên. Đó là tội bất hiếu, bất kính. Pháp luật cần xử lý nghiêm những hành vi ngược đãi đối 

với người già  nhất là đối với mẹ cha như trong các bản tin đã nêu. 
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ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 2 

THỜI GIAN: 120 PHÚT. 

Môn: Ngữ Văn. 

PHẦN I: ĐỌC - HIỂU (5điểm) 

1. Cho đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi:  

Tiếp theo lái xuồng là một bầy sấu, con này buộc nối đuôi con kia, đen ngòm như khúc cây 

khô dài. Mỗi con sấu, hai chân sau thúc ké trên lưng, hai chân trước tự do, quạt nước cầm 

chừng như tiếp sức với Tư Hoạch để đẩy chiếc bè quái dị kia đi nhẹ nhàng. Thực tế hay là 

chiêm bao? Người thì đứng há miệng sửng sốt rồi toan chạy vào nhà trốn. Người khác khấn 

vái lâm râm, e nay mai xóm này bị trừng phạt của quỷ thần. Vài người dạn hơn, bơi xuồng 

ra giữa sông, nhìn bầy sấu nọ cho tỏ rõ rồi rước Tư Hoạch vào bờ hỏi han rối rít. 

(Trích Bắt sấu rừng U Minh Hạ - Sơn Nam) 

 

Câu 1: Thông tin nào dưới đây về đoạn văn trên là đúng/ sai? 

Thông tin Đúng Sai 

1. Tác giả đoạn văn trên được mệnh danh là nhà Nam Bộ học.   

2. Đoạn văn thuộc loại văn bản không hư cấu.   

3. Đối tượng miêu tả chính của đoạn văn là Tư Hoạch.   

4. Ngôn ngữ của đoạn văn mang sắc thái Trung bộ.  

  

Câu 2: Đoạn văn trên đã miêu tả lại cảnh tượng gì? Qua đó, tác giả thể hiện chủ đề gì? 

 

Câu 3: Trong đoạn văn, tác giả có sử dụng những biện pháp tu từ gì? Hãy nêu tác dụng của 

những biện pháp tu từ ấy? 

 

Câu 4: Các nhân vật trong đoạn văn có những thái độ khác nhau. Nếu anh/ chị là một trong 

những nhân vật ấy, anh chị có thái độ như thế nào? Vì sao? 

 

Câu 5: Từ đoạn văn, anh/ chị có suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người 

trong thời đại hiện nay? 

 

PHẦN II: VIẾT (5 ĐIỂM) 

Thí sinh chọn một trong hai câu sau để làm bài: 

 

Câu 1: Trong tháng 4/2014, báo Người Lao Động đưa tin: 

Vừa qua, UBND TP HCM đã chi 300 triệu đồng để thả 450.000 con cá giống gồm: cá rô 

đồng, rô phi, trê, chép... xuống kênh Tàu Hũ - Bến Nghé nhằm cải tạo dòng kênh. Cá vừa 
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được thả xuống kênh thì nhiều người đổ xô thả câu… Không chỉ câu, nhiều người còn chèo 

ghe thả lưới, chích điện khiến cá vừa thả vào kênh không kịp sinh sôi. 

Anh/ chị hãy đóng vai một tuyên truyền viên viết một bài văn thuyết phục nhân dân bảo vệ 

đàn cá để các dòng kênh của thành phố được tiếp tục cải tạo, ngày càng trở nên trong xanh. 

 

Câu 2: Vẻ đẹp của một thế hệ người Việt Nam trong đoạn thơ: 

“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc 

Quân xanh màu lá dữ oai hùm  

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới  

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm.” 

(Trích Tây Tiến – Quang Dũng) 
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HƯỚNG DẪN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 2 

THỜI GIAN: 120 PHÚT. 

Môn: Ngữ Văn. 

PHẦN I: ĐỌC - HIỂU (5điểm) 

Câu 1: Đáp án: 

- Đúng: 1. 

- Sai: 2,3,4. 

Câu 2: Đoạn văn trên miêu tả cảnh đàn sấu rừng U Minh Hạ bị người bắt sấu trói lại, giong 

về và thái độ của dân trong xóm trước cảnh tượng đó. 

Chủ đề: Hình ảnh thiên nhiên U Minh bí ẩn, dữ dội và hình ảnh con người Việt Nam nơi 

này hiền lành, chân chất mà dũng cảm, tài trí. 

Câu 3: Biện pháp tu từ: 

- So sánh: “Sấu… đen ngòm như khúc cây khô dài” 

Tác dụng: miêu tả sinh động hình ảnh sấu rừng U Minh. 

- Liệt kê: Người thì…, người khác…., vài người… 

Tác dụng: miêu tả những thái độ khác nhau của mọi người, nhấn mạnh tính li kì của câu 

chuyện. 

Câu 4: Các thái độ: Sửng sốt, khấn vái, dạn… 

Thí sinh tự chọn theo trải nghiệm, lý giải phù hợp, thể hiện am hiểu về đoạn văn và có cách 

diễn đạt trong sáng, mạch lạc. 

- Sửng sốt, khấn vái: sợ hãi trước cảnh tượng kì lạ. 

- Dạn: Dũng cảm, ân cần, hỏi han. 

Lý giải: người thời đó sợ hãi vì chưa hiểu hết sức mạnh thiên nhiên, cho rằng đó là điều kì 

lạ. Hỏi han: tính cách người Nam Bộ phóng khoáng, ân cần. 

Câu 5: So sánh mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên trong thời xưa và nay, rút ra 

nhận xét, bài học. 

- Xưa: Con người chinh phục thiên nhiên. 

- Nay: Con người có nhiều hành động tàn phá thiên nhiên.  

PHẦN II: VIẾT (5 ĐIỂM) 

Câu 2: Thí sinh viết được bài nghị luận có yếu tố thuyết minh thật sinh động, có sử dụng lập 

luận chặt chẽ, dẫn chứng phù hợp, giàu sức thuyết phục, thực hiện tốt mục đích tuyên truyền 

nhân dân bảo vệ môi sinh, gìn giữ sự trong lành của những dòng sông thành phố. 

Câu 3: Thí sinh có cảm thụ tốt về vẻ đẹp bi tráng của thế hệ những người lính kháng chiến 

chống Pháp được thể hiện trong đoạn thơ Tây Tiến. Sử dụng kĩ năng phân tích thơ để bày tỏ 

cảm xúc và suy nghĩ của cá nhân về giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ trên. 
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ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP 

MÔN: NGỮ VĂN. 

THỜI GIAN: 120 PHÚT. 

 

1. Đọc và trả lời các câu hỏi sau: (6/20 đ) 

a. Tìm các lỗi chính tả, lỗi dùng từ, lỗi ngữ pháp, lỗi logic… trong đoạn văn nháp sau (2đ): 

“Qua tác phẩm Vợ Nhặt của Kim Lân đã cho ta thấy được bức tranh năm đói khốc 

liệc, tố cáo tội ác của thực dân Nhật và thực dân Pháp đối với nhân dân ta. Nhưng tác giả 

còn ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của người lao động trong nạn đói: khát vọng sống, 

khát vọng hạnh phúc và tình yêu thương, đùm bọt lẫn nhau”. 

 

b. Hãy xác định nội dung chính của đoạn văn sau và đặt tên cho đoạn văn (2đ): 

Sau cuộc khảo sát, nghiên cứu trên 2.000 trẻ em trong độ tuổi 3-18, nhóm các nhà 

nghiên cứu Hà Lan và Úc nhận thấy mức độ tổn hại ở trẻ sẽ cao nếu cả cha mẹ đều hút 

thuốc lá. Siêu âm cho thấy sự thay đổi độ dày thành động mạch chính dẫn máu lên cổ và 

đến não bộ của trẻ sống trong gia đình có cha mẹ hút thuốc lá, từ đó gia tăng nguy cơ đau 

tim và đột quỵ trong cuộc sống sau này của trẻ em. 

Các chuyên gia cảnh báo không có “mức độ an toàn” trong việc hút thuốc lá thụ 

động. Họ khuyến cáo gia đình tránh hút thuốc lá trong một không gian nhỏ với sự hiện diện 

của trẻ và tốt nhất là không nên hút thuốc lá dù có trẻ ở cùng hay không. 

(Báo Tuổi Trẻ ngày 17/4/2014) 

c) Chỉ ra các biện pháp nghệ thuật đặc sắc và tác dụng của chúng trong đoạn thơ sau (2 

điểm): 

Từ những năm đau thương chiến đấu 

Đã ngời lên nét mặt quê hương 

Từ gốc lúa bờ tre hồn hậu 

Đã bật lên những tiếng căm hờn. 

(Đất nước – Nguyễn Đình Thi) 

2. Trong những ngày giữa tháng 4/2014, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin nhân 

viên siêu thị Vỹ Yên ở tỉnh Gia Lai trói một em học sinh lớp 7 và bắt đeo bảng: “Tôi là 

người ăn trộm”. Nhiều người tỏ thái độ phẫn nộ trước hành động xúc phạm đến nhân phẩm 

của trẻ em. Thậm chí có người cho rằng ăn trộm sách như vậy là việc đáng được thông cảm, 

vì nó thể hiện sự say mê kiến thức, cũng vì trẻ em ở vùng sâu chưa có đủ sách để đọc. Cũng 

có người cho rằng: không nên cổ súy cho những hành động thiếu trung thực của trẻ 

nhỏ.(7/20) 

Ý kiến của anh/ chị như thế nào? Hãy trình bày bằng một bài văn ngắn. 

3. Viết một bài văn về một nét đẹp của hình tượng người mẹ trong các tác phẩm văn xuôi 

Việt Nam giai đoạn 1945-1986.(7/20) 
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP 

MÔN: NGỮ VĂN. 

THỜI GIAN: 120 PHÚT. 

1. Đọc và trả lời các câu hỏi sau: (6/20 đ) 

a. Tìm các lỗi trong đoạn văn: (2đ) 

- Lỗi chính tả: Khốc liệc, đùm bọt 

- Lỗi dùng từ: thực dân Nhật, nhưng… 

- Lỗi ngữ pháp: câu thiếu chủ ngữ: “Qua tác phẩm Vợ Nhặt của Kim Lân đã cho ta thấy…” 

- Lỗi logic: Nhật => Pháp sai trình tự thời gian; từ “nhưng” sử dụng chưa đúng vì ý hai câu 

không tương phản với nhau. 

b. Nội dung chính của đoạn văn: Cha mẹ không nên hút thuốc lá, vì sẽ khiến cho trẻ bị dày 

động mạch, dẫn đến nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ sau này. 

Tên đoạn văn: Hút thuốc là thụ động và tổn hại động mạch ở trẻ. (có thể dùng từ ngữ tương 

tự) (2đ) 

c. Biện pháp nhân hóa: (2đ) 

- “nét mặt quê hương” 

- “gốc lúa bờ tre hồn hậu… căm hờn” 

Tác dụng: Bộc lộ tình yêu quê hương tha thiết và niềm căm hờn lũ giặc dày xéo quê hương. 

Diễn đạt sinh động, biểu cảm. 

2. Yêu cầu: Bày tỏ quan điểm bằng một bài văn hàm súc, quan điểm rõ, phù hợp đạo đức, 

hình thức trình bày mạch lạc. 

3. Yêu cầu: Bài nghị luận văn học về hình tượng người mẹ với tư liệu là các tác phẩm văn 

xuôi từ 1945-1986. Chú ý: chỉ cần viết về một nét đẹp tâm hồn mà học sinh tâm đắc nhất, 

bày tỏ được rung động của thí sinh về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. 
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ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG 2014 

MÔN NGỮ VĂN 

 

GV ra đề: Phan Danh Hiếu 

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 

Câu 1: Chỉ ra chỗ sai trong văn bản sau và sửa lại cho đúng. Nội dung của văn bản này nói 

về điều gì ? Hãy đặt tên cho văn bản. 

Những chùm phượng đỏ rực đã nở trên những chùm cây. Thế là mùa hè đã đến! 

Những tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá như một dàn hợp xướng. Ánh nắng mặt trời nhảy 

nhót như những chú bé tinh nghịch. Mùa hè là khoảng thời gian nóng nực nhưng cây cối lại 

thi nhau khoe sắc, kết trái thơm ngon. Mùa hè cũng là mùa lá rụng. Mùa hè cũng là khoảng 

thời gian lũ học trò được nghỉ ngơi sau một năm căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng mùa hè với 

học trò cuối cấp thật buồn đến lạ. Tuổi học trò của chúng tôi sẽ mãi mãi chỉ còn là kỷ niệm. 

Mai này áo trắng, tuổi thơ và những kỷ niệm sẽ chỉ còn trong ký ức mang theo suốt cả cuộc 

đời. 

Câu 2: Chỉ ra các biện pháp nghệ thuật và nêu tác dụng của chúng trong đoạn thơ: 

Mặt trời xuống biển như hòn lửa 

Sóng đã cài then đêm sập cửa 

Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi 

Câu hát căng buồm cùng gió khơi 

(Đoàn thuyền đánh cá – Huy Cận) 

PHẦN II. PHẦN VIẾT (14,0 điểm) 

Câu 3a: Nghị luận xã hội (7,0 điểm) 

Nếu em là đại sứ du lịch, em sẽ giới thiệu cho bạn bè quốc tế về tiềm năng du lịch của Việt 

Nam như thế nào ? 

 

Câu 3b: Nghị luận văn học (7,0 điểm)  

Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp của hình tượng người lính thời kháng chiến chống Pháp 

qua những tác phẩm đã được học và đọc thêm. 
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Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Môn Văn 

Câu 1:  Đọc văn bản sau 

“Nhớ bản sương giăng , nhớ đèo mây phủ 

Nơi nao qua, lòng lại chẳng yêu thương? 

Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở 

Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn! 

(Tiếng hát con tàu- Chế Lan Viên) 

Trả lời các câu hỏi 

a. Thể loại của văn bản trên? Văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ nào? 

- Văn bản trên là một khổ thơ (thể loại trữ tình); thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. 

b. Biện pháp nghệ thuật được sử dụng? Tác dụng 

- Lặp từ, cụm từ ngữ, cấu trúc, câu cảm thán,câu hỏi tu từ; chất trữ tình kết hợp tính triết 

luận; cảm xúc nồng nàn của người viết; giọng thơ say mê sôi nổi…>Tình cảm gắn bó sâu 

nặng thân thiết của nhà thơ đối với miền Tây Bắc của Tổ quốc 

c. Nội dung khái quát của văn bản. 

- Tình yêu đối với miền đất xa xôi (Tây Bắc) đã biến mảnh đất thành thân thiết, hóa thành 

máu thịt trong tâm hồn ta 

Câu 2:   

Nhạc sĩ thiên tài người Đức Beethoven nói: 

“Trong cuộc sống, không có gì cao quý và tốt đẹp hơn là đem lại hạnh phúc cho người 

khác”. 

Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến trên trong một bài văn ngắn (viết 

không quá 400 từ). 

Câu 3. (5 điểm) 

 Phân tích hình tượng cây Xà Nu trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành 
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ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KÌ II 

Năm học 2013  - 2014 

MÔN NGỮ VĂN 12 -  THPT 

                           Thời gian làm bài : 120 phút (Không kể thời gian giao đề)   

                                      

 PHẦN I : Đọc – hiểu văn bản. (5 điểm ) 

Câu 1.(1,5 điểm ) : Đọc và phát hiện các lỗi về chính tả,dùng từ,lập luận lô gic trong đoạn 

văn bản dưới đây?  

            Trong bài thơ “Việt Bắc”, thể thơ lục bát đã phát huy được thế mạnh rõ dệt. Tính 

dân tộc của bài “Việt Bắc” trước hết bộc lộ ra ở thể loại thơ. Những câu thơ lục bát uyển 

truyển, nhịp nhàng, cân đối phù hợp với dọng tâm tình ngọt ngào, ra riết. Tính dân tộc ở 

“Việt Bắc” còn biểu hiện ở  chủ đề , cảm hứng chủ đạo: bài thơ đề cập đến vấn đề trọng 

đại của dân tộc, bộc lộ niềm tự cao, niềm vui chiến thắng của cả dân tộc sau chín năm 

kháng chiến chường kì. Đồng thời những hình ảnh, vật liệu được xử dụng trong bài thơ 

cũng mang đậm nét chuyền thống, gần gũi với tình cảm, cách nghĩ của dân tộc: “Chiếu nga 

Sơn, gạch Bát Tràng – Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông…” 

 

Câu 2 ( 1,5 điểm ) : 

             Đọc đoạn văn bản dưới đây cho biết đoạn trích thuộc loại văn bản nào? Nêu nội 

dung chính của đoạn văn bản? Đặt tên cho đoạn văn bản đó  : 

              “ Đó là: tính đến năm 3013, mức hưởng thụ bình quân của người dân Việt Nam 

mới chỉ đạt 3,2 bản sách/người (kể cả sách giáo khoa). Còn theo thống kê của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, mỗi người Việt Nam chỉ đọc 0,8 cuốn sách/năm tại thư viện. Số sách 

phân bổ tại các thư viện bình quân là 0,35 bản sách/người. Khảo sát của Thư viện Quốc gia 

Việt Nam cho thấy, bạn đọc của Thư viện chỉ chiếm khoảng 8-10% dân số. Có khoảng 30 

nghìn bạn đọc thường xuyên đăng ký đọc tại trụ sở, còn thư viện cấp tỉnh chỉ khoảng 1.000-

2.000 bạn đọc. Con số đó tại các thư viện cấp huyện, xã còn thấp hơn nhiều: 5-600 và 1-

200. Ở nông thôn, miền núi, thậm chí còn thấp hơn.” 

                       (Nguồn trích theo Dân trí, Ngày sách Việt nam, 21 tháng 4 năm 2014 ) 

 

Câu 3 ( 2 điểm ) : 

              Phát hiện  những biện pháp tu từ  đặc sắc trong đoạn văn sau và hiệu quả nghệ 

thuật của biện pháp đó : 

 “Có những cây con vừa lớn ngang tầm ngực người lại bị đại bác chặt đứt làm đôi. Ở 

những cây đó, nhựa còn trong, chất dầu còn loãng, vết thương không lành được, cứ loét mãi 

ra, năm mười hôm thì cây chết. Nhưng cũng có những cây vượt lên được cao hơn đầu 

người, cành lá sum sê như những con chim đã đủ lông mao, lông vũ. Đạn đại bác không 
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giết nổi chúng, những vết thương của chúng chóng lành như trên một thân thể cường tráng. 

Chúng vượt lên rất nhanh, thay thế những cây đã ngã...”-    

                                                                 (Ngữ văn 12,tập 2,NXB Giáo dục, 2008 ) 

PHẦN II :  Kĩ năng viết văn bản (5 điểm)  

 Học sinh chọn một trong hai câu sau: 

 Câu 3 (5  điểm):  Cùng bàn luận với một người bạn về tương lai nghề nghiệp mà bạn đang 

lựa chọn.  

 Câu 3 (5  điểm): Nhân vật mà em có ấn tượng sâu sắc nhất trong hai tác phẩm  

“ Rừng xà nu” của Nguyên Ngọc  và “ Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi 

 

¬¬¬= = = = = = HẾT = = = = = = 

( Đề thi có 02 trang  ) 

 

Họ và tên thí sinh : ………………………………………….SBD: ……………. 

 

         (Thí sinh  được sử dụng tài liệu -  Người coi thi không giải thích gì thêm ) 
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ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KÌ II 

Năm học 2013  - 2014 

MÔN NGỮ VĂN 12 -  THPT 

Thời gian làm bài : 120 phút (Không kể thời gian giao đề) 

                                        

 

 PHẦN I : Đọc – hiểu văn bản.(5 điểm ) 

 

Câu 1.(1,5 điểm ) : Đọc và phát hiện các lỗi về chính tả,dùng từ,lập luận lô gic trong đoạn 

văn bản dưới đây?  

            Trong bài thơ “ người lái đò sông đà”, dưới cái nhìn của Nguyễn tuân,con sông đà 

vốn vô chi, vô rác, bỗng trở nên sông động như một nhân vật. Sông đà cũng như bao giòng 

sông khác , vậy dưới bàn tay tài hoa của người nghệ sỹ họ nguyễn, sông đà như một sinh 

thể có cá tính, có tâm trạng với hai nét tính cách độc lập hung bạo và trữ tình. Giòng sông 

vừa hung bạo vừa dữ tợn ấy , được nguyễn tuân nhìn với diện mạo kẻ thù số một của con 

người. Nó hung bạo và dữ dằn vì những khúc sông hẹp và tối , ghê rợn như cửa ngõ xuống 

âm phủ, lại cả những hút nước như những cái bẫy chết người rải rác trên sông, rồi những 

ghềnh thác dài hàng cây số, lúc nào cũng như muốn đòi nợ xuýt tính mạng bất cứ người lái 

đò nào đi ngang qua đấy …” 

 

Câu 2 ( 1,5 điểm ) : 

             Đọc đoạn văn bản dưới đây cho biết đoạn trích thuộc loại  văn bản nào? Nêu nội 

dung chính của đoạn văn bản? Đặt tên cho đoạn văn bản đó  : 

              “Với tư cách là người đứng đầu ngành Giáo dục, lẽ ra tôi phải trực tiếp báo cáo 

trước UBTVQH, nhưng vào thời điểm đó tôi đang đi công tác nước ngoài để thực hiện 

nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á. Cá nhân tôi và 

lãnh đạo Bộ GD&ĐT chưa xem xét, thảo luận về các chi phí thực hiện đổi mới chương 

trình, SGK giáo dục phổ thông. Còn con số 34.000 tỷ đồng nói trên là tổng hợp từ kết quả 

nghiên cứu của các nhóm chuyên gia khác nhau dựa theo các nội dung của Nghị quyết TƯ 8 

(khóa XI) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo..” 

                       (Nguồn trích theo Việt báo.com ,ngày 20  tháng 4 năm 2014 ) 

 

Câu 3 ( 2 điểm ) : 

              Phát hiện  những biện pháp tu từ  đặc sắc trong đoạn văn sau và hiệu quả nghệ 

thuật của biện pháp đó : 

           “ Sáng tác của Thạch Lam không chỉ hấp dẫn người đọc bởi ý nghĩa nhân văn sâu 

sắc mà còn bởi giọng điệu thủ thỉ tâm tình, chất thơ bàng bạc trên từng trang văn. Ba 

truyện ngắn "Gió lạnh đầu mùa", "Hai đứa trẻ" và Dưới bóng hoàng lan" là những tác 
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phẩm tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của tác giả: Truyện không có cốt truyện, mạch đi 

của truyện là dòng chảy tâm trạng với những biến thái tinh vi, chất trữ tình và hiện thực 

đan cài, đằng sau tác phẩm thấp thoáng một cái tôi giàu lòng nhân hậu......”-    

                                                                 (Ngữ văn 12,tập 2,NXB Giáo dục, 2008 ) 

PHẦN II :  Kĩ năng viết văn bản( 5 điểm )   

 Câu 1 ( 5  điểm ) :    Mùa hè, môi trường và dịch bệnh. 

 Câu 2 ( 5  điểm ) :   Đoạn thơ hay nhất trong các bài thơ được học và đọc trong chương 

trình Ngữ Văn 12. 

 

¬¬¬= = = = = = HẾT = = = = = = 

( Đề thi có 02 trang  ) 

 

Họ và tên thí sinh : ………………………………………….SBD: ……………. 

 

         (Thí sinh  được sử dụng tài liệu -  Người coi thi không giải thích gì thêm ) 
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ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2014 MÔN NGỮ VĂN – ĐỀ 1 

 

I. PHẦN CHUNG 

Câu 1 (3đ) Đọc đoạn thơ sau và trả lời theo câu hỏi: 

Ta chào Việt Bắc, ta xuôi,  

Quê hương cách mạng muôn đời suy tôn  

Mẹ nghèo vẫn cố nuôi con:  

Lúc bùi măng nứa, khi ngon củ mài,  

Sẻ từng hạt muối cắn đôi,  

Nhà sàn chung ở, chăn sui đắp cùng. 

Khi lên: non nớt, ngại ngùng,  

Khi về: thép ở trong lòng đã tôi  

Xưa nay ly biệt ngậm ngùi,  

Giờ đây đưa tiễn là vui lên đường.  

Rời quê hương, đến quê hương,  

Thủ đô năm cánh sao vàng chờ ta.  

Tám năm Hà Nội cách xa,  

Tấm lòng Việt Bắc cùng ta trở về. 

(Xuân Diệu, "Ta chào Việt Bắc, về xuôi") 

a. Hãy cho biết, đoạn thơ trên được viết bằng thể thơ gì? Nội dung của đoạn thơ? 

b. Chỉ ra biện pháp nghệ thuật và hiệu quả của nó trong câu thơ:  

Khi lên: non nớt, ngại ngùng,  

Khi về: thép ở trong lòng đã tôi 

c. Đọc đoạn thơ, bạn liên tưởng đến đoạn trích, tác phẩm nào trong chương trình 12? Hãy 

chỉ ra nét tương đông. 

d. Cảm nhận về đoạn thơ trên, một học sinh đã viết như sau: 

"Qua những giòng thơ viết về Việt Bắc đã cho người đọc thấy được tình cảm tha thiết, sâu 

nặng của thi nhân đối với mảnh đất này" 

Viết như vậy, bạn HS đã mắc những lỗi nào? Hãy sửa lại cho đúng. 

Câu 2 (3đ): Nếu ai hỏi bạn rằng: Có phải vào đại học là con đường lập nghiệp duy nhất của 

bạn hay không? Bạn sẽ trả lời như thế nào? 

II. PHẦN RIÊNG 

Câu 3a: Vì sao nói truyện ngắn "Vợ nhặt" của Kim Lân là một tác phẩm chứa đựng giá trị 

nhân đạo sâu sắc, mới mẻ? 

Câu 3b: Người lính là một hình tượng trung tâm của văn học Việt Nam từ giai đoạn cách 

mạng tháng Tám năm 1945 đến 1975 nhưng ở mỗi tác giả lại có một khám phá riêng. Theo 

bạn, đâu là khám phá riêng trong bài thơ "Tây Tiến" của Quang Dũng? 
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ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP  

MÔN VĂN  

NĂM 2014 

 

I. ĐỌC - HIỂU (5,0 ĐIỂM) 

 

Câu 1. (3,0 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

   [...] Tôi không thể ngờ được lại là hai cô thiếu nữ mà tôi mới thoáng trông thấy ở trong 

vườn. Bữa cơm xong, ông Ba bắc ghế ra ngoài sân cùng tôi ngồi nói chuyện. Ngọn đèn dầu 

có cái chao lụa xanh xinh xắn - chắc hẳn là một công trình của hai cô thiếu nữ - để trên 

chiếc bàn con, chiếu ra một vùng ánh sáng, làm nổi trắng mấy gốc trè cằn cổi. Chiều đã tối 

hẳn, trên trời cao, hàng ngàn ngôi sao thi nhau lấp lánh qua không khí trong và mát. Ðêm 

của vùng đồi bao bọc lấy tôi, đầy những hương thơm lạ theo cơn gió từ đâu đưa lại. Muôn 

tiếng đều khe khẽ làm cho cái yên lặng vang động như tiếng đàn; những con bướm nhỏ vụt 

từ bóng tối ra, đến chập chờn ở trước ngọn đèn, rồi lại lẩn vào bóng tối, như những sự gia 

lẹ làng của cảnh rừng nói chung quanh. Tôi thấy vui sướng và thư thái trong lòng. Lần đầu, 

đêm tối và cảnh vật đối với tôi thân mật như một người bạn, khác với khi ở Hà Nội, đêm chỉ 

là những cuộc vui chơi mệt mỏi và nặng nề. [...]  

 (Thạch Lam, Nắng trong vườn, NXB Đời nay, 1983) 

 

  a)  Phương thức diễn đạt trong đoạn văn trên có điểm gì nổi bật? Cách diễn đạt đó đem lại 

hiệu quả như thế nào cho đoạn văn? 

  b) Viết một đoạn văn ngắn khoảng (150 - 200) từ trình bày cảm nhận của Anh/Chị về đoạn 

văn trên? 

 

Câu 2. (2,0 điểm) Hãy viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của Anh/ Chị về ý kiến của 

một học sinh cho rằng: “ Sống thử sẽ giúp cho chúng ta rèn luyện được kĩ năng sống và biết 

cách làm chủ cuộc đời mình ”.  

 

II. PHẦN LÀM VĂN (5 ĐIỂM)  (h/s chọn một trong hai câu dưới đây để làm) 

 

Câu 3a. (5,0 điểm) “Điều đặc sắc của chương sách là diễn đạt được chung quanh hạnh 

phúc chung của tang gia, mỗi thành viên trong gia đình lại có một hạnh phúc riêng không 

ai giống ai gắn liền với tính cách riêng của mỗi nhân vật và mỗi nhân vật lại có một mâu 

thuẫn trào phúng”. 

  Qua tác phẩm “Hạnh phúc của một tang gia, trích tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng” 

Anh/Chị hãy hãy làm sáng tỏ nhận định trên.  
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Câu 3b. (5,0 điểm) Cảm nhận của Anh/Chị về nét đẹp truyền thống trong đoạn thơ sau của 

Nguyễn Khoa Điềm: 

Em ơi em! Đất nước là máu xương cuản mình 

Phải biết gắn bó và san sẻ 

Phải biết hóa thân cho dáng hình sứ sở 

Làm nên Đất nước muôn đời... 

  

Và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi 

Chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha. 

Ôi! Đất nước sau bốn nghìn năm đi đâu ta cũng thấy 

Những cuộc đời đã hóa núi sông ta... 

(Trích trong bài thơ Đất nước - Ngữ văn 12, cơ bản, tập 1, NXB GD 2011) 
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KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2013 - 2014 

Môn: Ngữ văn 

 

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

 

Đề thi gồm 03 câu. 

                

 

Câu 1 (2,0 điểm).  

Cho hai câu thơ sau: 

 Mặt trời xuống biển như hòn lửa. 

 Sóng đã cài then, đêm sập cửa. 

 Hình ảnh thơ đã gợi cho em đến vẻ đẹp nơi nào của nước Việt Nam. Hãy viết bài văn ngắn 

khoảng 20 câu giới thiệu về nơi đó.  

 

Câu 2 (3,0 điểm). 

NƠI DỰA 

Người đàn bà nào dắt đứa nhỏ đi trên đường kia? 

Khuôn mặt trẻ đẹp chìm vào những miền xa nào... 

Đứa bé đang lẫm chẫm muốn chạy lên, hai chân nó cứ ném về phía trước, bàn tay hoa hoa 

một điệu múa kì lạ. 

Và cái miệng nhỏ líu lo không thành lời, hát một bài hát chưa từng có. 

Ai biết đâu, đứa bé bước còn chưa vững lại chính là nơi dựa cho người đàn bà kia sống. 

Người chiến sĩ nào đỡ bà cụ trên đường kia? 

Đôi mắt anh có cái ánh riêng của đôi mắt đã nhiều lần nhìn vào cái chết. 

Bà cụ lưng còng tựa trên cánh tay anh, bước từng bước run rẩy. 

Trên khuôn mặt già nua, không biết bao nhiêu vết nhăn đan vào nhau, mỗi nếp nhăn chứa 

đựng bao nỗi cơ nhọc gắng gỏi một đời. 

Ai biết đâu, bà cụ bước không còn vững lại chính là nơi dựa cho người chiến sĩ kia đi qua 

những thử thách. 

              (Nguyễn Đình Thi, Tia nắng, NXB Văn học, Hà Nội - 1983) 

Từ ý nghĩa văn bản trên, em hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 01 trang giấy thi) trình bày 

suy nghĩ của em về nơi dựa của mỗi người trong cuộc sống.  

 

Câu 3 (5,0 điểm). HS chọn 1 trong 2 câu sau để làm bài: 

            a/  Trình bày suy nghĩ của ( Anh, chị ) qua câu nói của cụ Mết “Chúng nó có súng 

mình phải có mác”. Dùng bạo lực các mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng . 

 b/ Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong đoạn thơ sau của Xuân Quỳnh. 
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Con sóng dưới lòng sâu 

Con sóng trên mặt nước 

 Ôi con sóng nhớ bờ 

 Ngày đêm không ngủ được 

 Lòng em nghĩ đến anh 

 Cả trong mơ còn thức.  

 

Dẫu xuôi về phương bắc 

Dẫu ngược về phương nam 

Nơi nào em cũng nghĩ 

 Hướng về anh - một phương. 

 

                                 (Trích bài thơ Sóng- Ngữ văn 12, cơ bản, tập1, trang 154, NXB GD 

2011) 

- Hết  - 

 

 

  

http://www.daythem.edu.vn/


Gia sư Thành Được                www.daythem.edu.vn  

 
 

BIÊN SOẠN ĐỀ THI  THPT THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI 2014 

 

THEO CẤU TRÚC 3/7  

(Phần đọc hiểu 3.0 điểm, phần làm văn 7.0 điểm, phần làm văn bắt buộc làm 2 câu NLXH 

3.5 điểm và NLVH 3.5 điểm) 

 

I. Đọc – hiểu văn bản:   (3.0 điểm) 

        1. Đọc và trả lời các câu hỏi sau:  (1.0 điểm)  

    “Tết xong thì lên núi hái thuốc phiện, giữa năm thì giặt đay xe đay, đến mùa thì đi nương 

bẻ bắp, và dù lúc đi hái củi, lúc bung ngô, lúc nào cũng gài một bó đay trong cánh tay để 

tước thành sợi. Bao giờ cũng thế suốt năm suốt đời như thế. Con ngựa con trâu còn có lúc 

đêm nó còn được đứng gãi chân, đứng nhai cỏ, đàn bà con gái nhà này thì vùi đầu vào việc 

làm cả đêm cả ngày” 

Đoạn văn trên nói về vấn đề gì ? Hãy đặt tên cho đoạn trích  

      2. Chỉ ra chữ viết sai trong câu sau:  (1.0 điểm) 

a. “Giải bóng đá thế giới được tổ chức ở Nam Mỹ. Theo tiền lệ chưa có một  đội bóng Châu 

Âu nào chiếm được ngôi vị số một”  

                                    (Báo Đại Đoàn Kết, số 33). 

b. “Muốn tiêu diệt nạn đói thì phải nâng cao năng suất cả trong nông nghiệp, trong ngành 

vận tải và  trong công nghiệp nữa” 

3. Trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi, có lời thoại: 

  “Khôn! Việc nhà nó thu được gọn thì việc nước nó mở được rộng, gọn bề gia thế, đặng bề 

nước non”. 

       Lời nói trên của nhân vật nào, nói về những ai, thể hiện thái độ gì với người được nói 

tới?   (1.0 điểm) 

II. Phần làm văn:   (7.0 điểm) 

     Câu 1:  Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý nghĩa được gợi ra từ câu chuyện sau: 

         “Một chiếc lá vàng tự bứt khỏi cành rơi xuống gốc. Cái gốc tròn mắt ngạc nhiên hỏi: 

- Sao sớm thế ? 

      Lá vàng giơ tay lên chào, cười và chỉ vào những lộc non” 

                         (Theo những câu chuyện ngụ ngôn chọn lọc – NXB Thanh niên – 2003) 

                                                                                                                      (3.5 điểm) 

   Câu 2:  Những suy nghĩ và đánh giá của anh (chị) về người vợ nhặt – người đàn bà không 

tên  trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân   (3.5  điểm) 

 

…………………………………………………………………………………………………

. 
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ĐÁP ÁN  

I. Đọc – hiểu văn bản:   (3.0 điểm) 

        Câu 1. Đọc và trả lời các câu hỏi sau:  (1.0 điểm) 

“Tết xong lên núi………. vùi đầu vào việc làm cả đêm cả ngày” 

Trả lời: 

Đoạn văn trên trích từ tác phẩm VCAP của Tô Hoài 

nói về nhân vật Mị, với cuộc đời làm dâu đọa đày tủi cực, phải làm việc quần quật không 

lúc nào ngơi nghỉ, thân phận Mị được so sánh với con trâu con ngựa, thậm chí còn khổ hơn 

kiếp ngựa trâu.  

- Ta có thể đặt tên cho đoạn văn là: 

             “Cảnh đời làm dâu tủi nhục khổ đau của Mị” 

Câu 2: Chỉ ra chữ viết sai trong câu sau:  (1.0 điểm) 

a. “Giải bóng đá thế giới được tổ chức ở Nam Mỹ. Theo tiền lệ chưa có một  đội bóng Châu 

Âu nào chiếm được ngôi vị số một”  

Trả lời: 

Ở câu trên,  cụm từ (theo tiền lệ) dùng sai, ta thay vào nó cụm từ “trong (thực tế) lịch 

sử”Trong lịch sử chưa có một đội bóng Châu Âu nào chiếm được ngôi vị số một  

b. “Muốn tiêu diệt nạn đói thì phải nâng cao năng suất cả trong nông nghiệp, trong ngành 

vận tải và  trong công nghiệp nữa”  

Câu trên sai ngữ pháp, 

vị trí từ “cả” và từ “nữa” đặt không đúng chỗ đã làm câu sai. Ta có hai cách chữa:   

+ Đổi vị trí từ “ cả”  

Muốn tiêu diệt nạn đói, thì phải nâng cao năng suất trong nông nghiệp, trong ngành vận tải 

và cả trong công nghiệp nữa.       

+ Bỏ từ “nữa”  

       Muốn tiêu diệt nạn đói, thì phải nâng cao năng suất cả trong nông nghiệp, trong ngành 

vận tải và trong công nghiệp.                       

Câu 3:    Trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Ng. Thi, có lời thoại:   

“Khôn! Việc nhà nó thu được gọn thì việc nước nó mở được rộng, gọn bề gia thế, đặng bề 

nước non”.    Lời nói trên của nhân vật nào, nói về những ai, thể hiện thái độ gì với người 

được nói tới ?    (1.0 điểm) 

Trả lời: 

- Lời thoại của nhân vật nào, nói về những ai?  (0.5 điểm) 

+ Lời thoại trên của nhân vật chú Năm. 

+ Lời thoại nói về chị em Chiến và Việt, gọi chung theo cách của chú Năm là “nó”.  

- Thái độ đối với người được nói tới  (0.5 điểm) 

- Thương yêu và tự hào trước sự khôn lớn không ngờ của hai cháu, vì thấy chịem Chiến và 

Việt đã biết thu xếp việc nhà ổn thỏa, chu đáo như những người đã trưởng thành trước khi 
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lên đường nhập ngũ.- Tin tưởng các cháu đã có khả năng gánh vác việc lớn ngoài xã hội, kế 

tục được truyền thống yêu nước và cách mạng của gia đình mình.  

II. Làm văn:  (7.0 điểm) 

Câu 1:  

          Gợi ý làm bài 

 Đây là dạng đề nghị luận về một tư tưởng đạo lí, qua câu chuyện, học sinh cần rút ra bài 

học ý nghĩa sâu sắc được gửi gấm qua hình ảnh chiếc lá vàng “tự bứt khỏi cành” 

“cười và chỉ vào những lộc non”  

         Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần làm rõ các ý sau : 

  a. Giải thích ý nghĩa câu chuyện:    

             -   Câu chuyện cần chú ý đến cách chiếc là vàng rời khỏi cành: tự nguyện bứt khỏi 

cành sớm hơn thời gian mà nó có thể tồn tại để nhường chỗ cho lộc non đâm chồi, khiến cho 

cái gốc phải bật hỏi: “Sao sớm thế ?” 

            -    Điều quan trọng hơn nữa là cách “chiếc lá vàng” nhìn nhận về sự ra đi của mình: 

mỉm cười và “chỉ vào những lộc non”. 

           -     Đó là sự thanh thản khi chiếc lá đã tìm thấy được ý nghĩa cho cuộc đời của mình: 

tự nguyện hi sinh để nhường chỗ cho một thế hệ mới ra đời. 

→ Câu chuyện cho ta một bài học về lẽ sống ở đời: Phải biết sống vì người khác, dám chấp 

nhận cả những thiệt thòi, hi sinh về phía bản thân mình. 

          -    Đó cũng chính là một trong những cách sống của mỗi con người. 

b. Bàn bạc - đánh giá – chứng minh: 

           Câu chuyện có ý nghĩa nhân sinh sâu sắc đối với mọi người: 

- Từ mối quan hệ giữa “lá vàng” và “lộc non” câu chuyện cũng đưa ra một quy luật 

của sự sống: Cuộc sống là một sự phát triển liên tục mà ở đó cái mới thay thế cái cũ là điều 

tất yếu. 

- Hình ảnh chiếc lá vàng rơi là quy luật của thiên nhiên, lá lìa cành là quy luật tất yếu 

của đời sống, có bắt đầu thì có kết thúc để bắt đầu một đời sống khác 

- Mỗi chúng ta cần phải nhận thức rõ quy luật đó, để tránh trở thành những vật cản của 

bánh xe lịch sử; đồng thời phải biết đặt niềm tin và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ  

- Mỗi phút giây được sống, trên cõi đời này là niềm hạnh phúc nhưng giá trị sự sống 

không phải chúng ta sống được bao lâu mà là chúng ta đã sống như thế nào.  

- Lá rơi để bắt đầu, lá rơi vì đã đi hết một quãng đường đời. Đã hoàn thành sứ mệnh 

của đời mình 

c. Bài học được rút ra:    

- Phê phán lối sống vị kỷ, chỉ biết đến lợi ích của bản thân . 

- Thế hệ trẻ phải biết sống, phấn đấu và cống hiến sao cho xứng đáng với những gì 

được “trao nhận” 

- Khẳng định lối sống tích cực: động viên cổ vũ con người nổ lực vươn lên... 
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Câu 2:  

          Những suy nghĩ và đánh giá về người vợ nhặt  

Cần làm nổi bật những nét chính sau: 

- Hoàn cảnh của nhân vật: cách gọi tên, dáng vẻ, ngoại hình gợi vẻ đáng thương tội 

nghiệp 

- Người “vợ nhặt” là nạn nhân của nạn đói với cuộc sống trôi nổi, bấp bênh 

- Thị xuất hiện vừa bằng ngoại hình vừa bằng tính cách của một con người năm đói 

- Trong hoàn cảnh trôi dạt, người vợ nhặt có lòng ham sống mãnh liệt 

- Đằng sau vẻ nhếch nhác là người phụ nữ ý tứ biết điều….. 

- Người vợ nhặt lại là một người phụ nữ hiền hậu, đúng mực, biết lo toan, có ý thức 

xây dựng hạnh phúc gia đình. 

- Đánh giá nghệ thuật xây dựng miêu tả nhân vật của nhà văn và vai trò của nhân vật 

trong việc thể hiện tư tưởng của tác phẩm 

ảnh người “vợ nhặt” là một sáng tạo của Kim Lân. Thông qua nhân vật này, nhà văn 

đã thể hiện một ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Con người Việt Nam dù sống trong hoàn cảnh 

khốn cùng nào cũng sẽ luôn hướng về tương lai với niềm tin vào sự sống. … 
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ĐỀ THI ĐỀ XUẤT (2) 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2014 

(Thời gian làm bài: 120 phút) 

 

Câu 1) Làm các bài tập sau (2/20 điểm) 

a) Lựa chọn những từ viết đúng trong các trường hợp sau: (1 điểm) 

Súc động / xúc động; cố gắn / cố gắng; chủ chương / chủ trương; chấn tỉnh / trấn tĩnh; ngất 

ngưỡng / ngất ngưởng; ý trí / ý chí; chí hướng / trí hướng; vẻ đẹp / vẽ đẹp; xảo nguyệt / xảo 

quyệt, xấc xượt / xấc xược,  

Từ viết đúng :  xúc động; siêng năng; cố gắng; chủ trương; xúi giục; trấn tĩnh; ngất ngưởng; 

ý chí; chí hướng; vẻ đẹp; xảo quyệt ; xấc xược ; cưỡng bức 

b) Phát hiện lỗi trong câu sau và chữa lại cho đúng theo 2 cách : (1 điểm) 

Qua tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du đã phê phán xã hội phong kiến thối nát 

 

Câu 2) Đoạn văn sau viết theo phong cách gì? nói về vấn đề gì? Hãy đặt tên cho đoạn 

trích (2/20 điểm) 

Nhưng cũng chính trong lúc này , dịch HIV/ IDS vẫn hoành hành, gây tỉ lệ tử vong cao 

trên thế giới và có rất ít dấu hiệu suy giảm. Trong năm qua, mỗi phút đồng hồ của một ngày 

trôi đi, có khoảng 10 người bị nhiễm HIV. Ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, 

tuổi thọ của người dân bị giảm sút nghiêm trọng. HIV/ IDS đang lan nhanh với tốc độ báo 

động phụ nữ. Giờ đây phụ nữ đã chiếm tới một nửa trong tổng số người nhiễm trên toàn thế 

giới. Bệnh dịch này đang lan rộng nhanh nhất ở chính những khu vực mà trước đây hầu như 

vẫn còn an toàn – đặc biệt là Đông  u và toàn bộ châu  , từ dãy núi U-ran đến Thái Bình 

Dương ”  

(Văn học - lớp 12. NXB Giáo dục 2009) 

 

Câu 3)  Chỉ ra các biện pháp nghệ thuật đặc sắc và tác dụng của chúng trong đoạn thơ 

sau (2/20 điểm): 

“Cuộc đời tuy dài thế 

Năm tháng vẫn đi qua 

Như biển kia dẫu rộng 

Mây vẫn bay về xa 

 

Làm sao được tan ra 

Thành trăm con sóng nhỏ 

Giữa biển lớn tình yêu 

Để ngàn năm còn vỗ.” 

(Sóng – Xuân Quỳnh) 
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Câu 4) Viết về một lễ hội mà anh/chị biết (7/20 điểm) 

  

Câu 5) Trong chuyện những đứa con trong gia đình. Nguyễn Thi có nêu lên quan niệm: 

chuyện gia đình cũng dài như sông, mỗi thế hệ phải ghi vào 1 khúc. Rồi trăm con sông của 

gia đình lại cùng đổ về 1 biển, ”mà biển thì rộng lắm[...], rộng bằng cả nước ta và ra ngoài 

cả nước ta”. 

Anh(chị) hãy chứng minh rằng trong thiên truyện của Nguyễn Thi quả đã có 1 dòng 

sông truyền thống liên tục chảy từ những lớp người đi trước, từ tổ tiên, ông cha, cho đến lớp 

người đi sau là chị em Chiến và Việt. (7/20 điểm). 
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ĐỀ THI HỌC KỲ II : MÔN NGỮ VĂN LỚP 12 

NĂM HỌC 2013-2014 

( Thời gian 120’ không kể thời gian giao đề) 

 

PHẦN I ( 3,5 điểm) 

Anh ( chị) hãy đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi 

THƠ TÌNH NGƯỜI LÍNH BIỂN 

Anh ra khơi 

Mây treo ngang trời những cánh buồm trắng 

Phút chia tay, anh dạo trên bến cảng 

Biển một bên và em một bên 

Biển ồn ào, em lại dịu êm 

Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ 

Anh như con tàu, lắng sóng từ hai phía 

Biển một bên và em một bên 

Ngày mai, ngày mai khi thành phố lên đèn 

Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc 

Thăm thẳm nước trời, nhưng anh không cô độc 

Biển một bên và em một bên 

Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên 

Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng 

Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng 

Biển một bên và em một bên. 

Vòm trời kia có thể sẽ không em 

Không biển nữa. Chỉ còn anh với cỏ 

Cho dù thế thì anh vẫn nhớ 

Biển một bên và em một bên…  

                                             Trần Đăng Khoa ( thivien.net) 

1- Câu thơ “ Mây treo ngang trời những cánh buồm trắng” miêu tả điều gì? (0,25đ) 

2- Câu thơ “ Biển ồn ào, em lại dịu êm” sử dụng những biện pháp tu từ gì? (0,25đ) 

A- So sánh    B- Nhân hóa   C- Hoán dụ   D- Đối lập. 

3- Khổ thơ 1 và 2 thể hiện tâm trạng của người lính biển  như thế nào? ( 0,25đ) 

4- Từ “ buông neo” trong câu thơ “tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc” có nghĩa là 

gì? ( 0,25đ) 

5- Khổ thơ 3 gợi cho em suy nghĩ gì về cuộc sống của người linh biển?( 0,25đ) 

6- Hình ảnh “ những vành tang trắng” trong câu thơ “ Bão thổi chưa ngừng trong những 

vành tang trắng”  có ý nghĩa biểu tượng như thế nào? (0,25đ) 
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7- Phân tích cấu trúc ngữ pháp  trong dòng thơ sau”  nh đứng gác. Trời khuya. Đảo 

vắng.”?( 0,25đ) 

8- Em suy nghĩ gì về trách nhiệm của người lính biển trong khổ thơ thứ 4?(0,25đ) 

9- Tại sao tác giả lại viết: 

                                     “ Vòm trời kia có thể sẽ không em 

         Không biển nữa chỉ còn anh với cỏ”? (0,25đ) 

10- Câu thơ “ Biển một bên và em một bên” được lặp lại trong cả 5 khổ thơ, điều đó có ý 

nghĩa gì? (0,25đ) 

A- Làm tăng giá trị nghệ thuật  B- Nhấn mạnh chủ đề  C- Ca ngợi người lính biển  D- 

Khẳng định trong tâm hồn người lính biển tình yêu lứa đôi hòa quyện với tình yêu  biển trời 

Tổ Quốc. 

11- Nêu chủ đề bài thơ? (0,5 đ) 

12-  Đọc xong bài thơ em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của thanh niên đối với biển đảo 

Tổ Quốc qua mẩu tin sau: ( 0,5đ) 

Tàu cá cùng 8 ngư dân bị tàu “lạ” khống chế trên vùng biển Hoàng Sa 

(Dân trí) - Sáng 8/3, nguồn tin của Dân trí cho biết, tàu cá Khánh Hòa KH 90746-TS của 

ông Phan Quang (SN 1965, trú phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã cập 

biến an toàn sau khi bị một tàu “lạ” khống chế trên vùng biển Hoàng Sa và lấy đi nhiều tài 

sản. 

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 21/2, tàu cá KH 90746-TS (công suất 320CV) 

đang hành nghề câu cá nhám ở vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam thì bị 

một tàu “lạ” tiếp cận, đưa người xông lên khống chế 8 ngư dân. Số tài sản bị lấy đi gồm: 2 

máy bộ đàm, 1 máy định vị, 4 bộc câu cá nhám, 8 điện thoại di động, 7 bộ vi cá nhám cùng 

các giấy tờ quan trọng khác. 

Theo thông tin, 8 ngư dân trên tàu cá Khánh Hòa bị tàu “lạ” khống chế gồm: Lê Hữu Toàn 

(SN 1982), Phan Thanh Bình (SN 1988), Phan Thanh Minh (SN 1990), Nguyễn Thanh 

Thảo (SN 1988), Nguyễn Thành Tân (SN 1990), Nguyễn Văn Tô (SN 1984), Trần Quang 

Hiếu (SN 1970) và chủ tàu là ông Phan Quang (SN 1965); cùng trú phường Ninh Thủy, thị 

xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. 

Sau khi cập bờ vào 4h sáng ngày 7/3, chủ tàu cá KH 90746-TS đã báo cáo vụ việc cho lực 

lượng đồn biên phòng 366 (đóng ở Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa). Hiện cơ quan chức 

năng đang làm rõ vụ việc. 

Dân trí tiếp tục thông tin tới bạn đọc. 

Viết Hảo 

PHẦN II- VIẾT ( 6,5 điểm) 

Học sinh chọn 1 trong 2 câu sau để làm bài 

Câu 1: Đạo đức giả là một căn bệnh chết người luôn nấp sau bộ mặt hào nhóang. 
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Từ ý kiến trên anh/chị hãy viết một bài văn  trình bày suy nghĩ của mình về sự nguy hại của 

đạo đức giả đối với con người và cuộc sống. 

 Câu 2: Mục đích  của Nguyễn Trung Thành khi xây dựng nhân vật T nú trong truyện ngắn 

Rừng xà nu 

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

 

ĐÁP ÁN  

( Thời gian : 120’ không kẻ thời gian chép đề) 

 

PHẦN I: ( 3,5 Đ) 

1- Câu thơ miêu tả cảnh đoàn tàu ra khơi, những áng mây trắng như treo ngang cánh 

buồm, rất thơ mộng. 

2- Đáp án D 

3- Khổ 1va 2 thể hiện cuộc chia tay đầy cảm động của người lính hải quân với người và 

đất liền,  tâm trạng lưu luyến trước lúc ra khơi làm nhiệm vụ của người lính biển. 

4- “ Buông neo”: Nghĩa đen vật nặng thả xuống nước để giữ tầu không di chuyển. 

Nghĩa bóng: Nơi người lính biển cùng đồng đội làm nhiệm vụ bảo vệ biển trời tổ quóc. 

5-  Cuộc sống ở nơi xa đầy khó khăn gian khổ  không có hơi ấm của đất liền. Người 

lính không cô đơn vì có tình yêu lứa đôi và tình yêu biển cả. 

6- Nghĩa thực: Vành khăn tang của những người dân có người chết vì thiên tai, bão tố. 

Nghĩa biểu tượng : Những nỗi đau mà đất nước đã từng trải qua không chỉ là nỗi đau thiên 

tai bão lũ mà còn là những mất mát của chiến tranh. 

7-   nh/ đứng gác. Trời/ khuya. Đảo/ vắng  

C1            V1        C2   V2       C3      V3 

8- Người lính vượt lên mọi khó khăn, gian khổ hy sinh chắc tay súng nơi đảo xa bảo vệ 

đất nước. 

9- Với người lính biển “Em” và “ Biển” là tất cả. Nếu không còn em thì cũng không còn 

“ Biển” nữa, và anh cũng không còn. 

10- Đáp án D 

11- Chủ đề: Bài thơ thể hiện tình yêu Tổ Quốc và tình yêu biển cả của người lính biển. 

Đối với người chiến sĩ Hải quân tình yêu Tổ Quốc và tình yêu lứa đôi  luôn gắn bó khăng 

khít,  hòa làm một nâng đỡ tinh thần và nuôi dưỡng khát vọng bảo vệ sự bình yên của Tổ 

quốc. 

12- Người thanh niên xác định lý tưởng học tập để xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Kiên 

quyết phản đối những hành động vi phạm chủ quyền biển đảo quê hương. Sẵn sàng chắc tay 

súng bảo vệ biển đảo khi đất nước cần. 

PHẦN II- VIẾT:  (6,5 điểm) 

Học sinh chọn 1 trong 2 câu để làm bài 
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Câu 2: Đạo đức giả là một căn bệnh chết người luôn nấp sau bộ mặt hào nhóang. 

Từ ý kiến trên anh/chị hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của 

mình về sự nguy hại của đạo đức giả đối với con người và cuộc sống. 

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

một số gợi ý : Phần thân bài cần trình bày được các ý sau: 

* Giải thích đạo đức giả là gì và nội dung của câu nói : Đạo đức giả là một căn bệnh chết 

người luôn nấp sau bộ mặt hào nhoáng để khẳng định nội dung của câu nói đề cập đến sự 

nguy hại của thói đạo đức giả. Đạo đức giả là tình trạng con người bề ngoài tỏ ra đạo đức 

nhưng trong ý nghĩ và trong lòng chứa nhiều âm mưu, thủ đoạn và sự gian trá. Đây là một 

căn bệnh chết người bởi vì nó góp phần hủy hoại đời sống con người, nó góp phần đẩy 

những đời người vào tình huống đau đớn và trớ trêu, vào những nghịch cảnh đầy oan khiên. 

* Phân tích và chứng minh để làm rõ tác hại to lớn của đạo đức giả đối với con người và 

cuộc sống. 

+ Hủy hoại phẩm chất tốt đẹp của con người: kẻ đạo đức giả thường là người độc ác, nham 

hiểm, giả dối. 

+ Hủy hoại cuộc sống: 

_ Biến kẻ đạo đức giả trở thành là một con người bệnh hoạn, nguy hiểm: bên trong một 

đàng, bên ngoài một nẻo; thực chất con người và biểu hiện bề ngoài khác biệt nhau… 

_ Gia đình và xã hội không còn lòng tin cậy, sự hòa hợp, bình an. Mọi người luôn phải dè 

chừng, cảnh giác và đối phó lẫn nhau. Chính vì vậy, từ xưa đến nay, người ta luôn lên án sự 

giả dối: miệng nam mô, bụng một bồ dao găm; bề ngoài thơn thớt nói cười mà trong nham 

hiểm giết người không dao… 

* Bài học cần rút ra: 

+ Nhận thức sự nguy hại của đạo đức giả, lối sống đạo đức giả và lên án nó. 

+ Khẳng định sự cần thiết và giá trị của lối sống trung thực, chân thật. 

+ Dũng cảm chấp nhận trả giá để sống trung thực, chân thật. 

Điểm 6- 6,5: Học sinh trình bày được cơ bản các ý trên , diễn đạt lưu loát, không sai lỗi 

chính tả và ngữ pháp. 

Điểm 5-6  :      Học sinh có thể trình bày thiếu một số ý nhỏ, có thể mắc 1 số lỗi diễn đạt 

Điểm 4- 4.5 :   Học sinh thiếu một số ý lớn, sai lỗi diễn đạt và ngữ pháp nhiều 

Điểm 3-3. :   5  Học sinh trình bày lôn  xộn, mắc  lỗi diễn đạt, và ngữ pháp. 

Điểm 1-3:        Học sinh có thể không hiểu đề, lạc đề, mắc nhiều lỗi diễn đạt và ngữ pháp 

Câu 2: Mục đích  của Nguyễn Trung Thành khi xây dựng nhân vật T nú trong truyện ngắn 

Rừng xà nu? 

Gợi ý: 

LĐ 1:  ( 1 điểm) : Khai quat: Cuéc ®êi Tnó g¾n liÒn víi cuéc ®êi lµng X« Man. ¢m 

hëng sö thi chi phèi t¸c gi¶ trong khi x©y dùng nh©n vËt nµy. Tnó cã cuéc ®êi t 
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nhng kh«ng ®îc quan s¸t tõ c¸i nh×n ®êi t. T¸c gi¶ xuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò céng 

®ång ®Ó ph¶n ¸nh ®êi t cña Tnó. 

LĐ 2: ( 2 điểm):  PhÈm chÊt, tÝnh c¸ch cña ngêi anh hïng: 

- Gan gãc, t¸o b¹o, dòng c¶m, trung thùc (khi cßn nhá cïng Mai vµo rõng tiÕp tÕ 

cho anh QuyÕt). 

- Lßng trung thµnh víi c¸ch m¹ng ®îc béc lé qua thö th¸ch (bÞ giÆc b¾t, tra tÊn, 

lng Tnó ngang däc vÕt dao chÐm cña kÎ thï nhng anh vÉn gan gãc, trung thµnh). 

- Sè phËn ®au th¬ng: kh«ng cøu ®îc vî con, b¶n th©n bÞ b¾t, bÞ tra tÊn (bÞ ®èt 10 

®Çu ngãn tay). 

- QuËt khëi ®øng dËy cÇm vò khÝ tiªu diÖt bän ¸c «n. 

-  "Tnó kh«ng cøu ®îc vî con"- cô MÕt nh¾c tíi 4 lÇn ®Ó nhÊn m¹nh: khi cha cÇm 

vò khÝ, Tnó chØ cã hai bµn tay kh«ng th× ngay c¶ nh÷ng ngêi th¬ng yªu nhÊt Tnó 

còng kh«ng cøu ®îc. C©u nãi ®ã cña cô MÕt ®• kh¾c s©u mét ch©n lÝ: chØ cã cÇm 

vò khÝ ®øng lªn míi lµ con ®êng sèng duy nhÊt, míi b¶o vÖ ®îc nh÷ng g× th©n 

yªu, thiªng liªng nhÊt. Ch©n lÝ c¸ch m¹ng ®i ra tõ chÝnh thùc tÕ m¸u x¬ng, tÝnh 

m¹ng cña d©n téc, cña nh÷ng ngêi th¬ng yªu nªn ch©n lÝ Êy ph¶i ghi t¹c vµo 

x¬ng cèt, t©m kh¶m vµ truyÒn l¹i cho c¸c thÕ hÖ tiÕp nèi.  

LĐ 3: ( 2 điểm):  Sè phËn cña ngêi anh hïng g¾n liÒn víi sè phËn céng ®ång. 

Cuéc ®êi Tnó ®i tõ ®au th¬ng ®Õn cÇm vò khÝ th× cuéc ®êi cña lµng X« Man còng 

vËy. 

- Khi cha cÇm vò khÝ, lµng X« Man còng ®Çy ®au th¬ng: Bän giÆc ®i lïng nh 

hïm beo, tiÕng cêi "s»ng sÆc" cña nh÷ng th»ng ¸c «n, tiÕng gËy s¾t nÖn "hï hù" 

xuèng th©n ngêi. Anh Xót bÞ treo cæ. Bµ Nhan bÞ chÆt ®Çu. MÑ con Mai bÞ chÕt rÊt 

th¶m. Tnó bÞ ®èt 10 ®Çu ngãn tay. 

- Cuéc sèng ngét ng¹t dßn nÐn ®au th¬ng, c¨m thï. §ªn Tnó bÞ ®èt 10 ®Çu ngãn 

tay, lµng X« Man ®• næi dËy "µo µo rung ®éng", "x¸c mêi tªn giÆc ngæn ngang", 

tiÕng cô MÕt nh mÖnh lÖnh chiÕn ®Êu: "ThÕ lµ b¾t ®Çu råi, ®èt löa lªn!"  

 §ã lµ sù næi dËy ®ång khëi lµm rung chuyÓn nói rõng. C©u chuyÖn vÒ cuéc ®êi mét 

con ngêi trë thµnh c©u chuyÖn mét thêi, mét níc. Nh vËy, c©u chuyÖn vÒ cuéc 

®êi Tnó ®• mang ý nghÜa cuéc ®êi mét d©n téc. Nh©n vËt sö thi cña NguyÔn Trung 

Thµnh g¸nh trªn vai sø mÖnh lÞch sö to lín 

. 

LĐ 4: ( 1 điểm)  Mục đích :  

-   Xây dựng nhân vật điển hình ( Tnu) trong hoành cảnh điển hình 

 ( Cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt cảu dân tộc Vệt Nam). 

- Thông qua Tnu,  tác giả ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Tây 

Nguyên và dân tộc Việt Nam thời đại chống Mỹ. 

Ghi chú: Mở bài và kết bài : 0,5 điểm. 
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Ghi chú: Học sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau nhưng phải đáp ứng những 

luận điểm cơ bản trên. 
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