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                                  ĐỀ THI HOC SINH GIỎI NGỮ VĂN 6. 

                                              Thời gian: 120 phút. 

 

Câu 1 (2 điểm): Trong bài thơ “Lượm” nhà thơ Tố Hữu đã viết theo thể thơ 4 chữ 

gồm 15 khổ thơ, nhưng có khổ thơ lại được cấu tạo đặc biệt: 

                                     Ra thế 

Lượm ơi! 

và lại có khổ thơ chỉ có một câu: 

                                      Lượm ơi còn không? 

     Cách diễn đạt trên có giá trị gì trong việc biểu đạt cảm xúc của tác giả?  

 

Câu 2 (2 điểm): Xác định và nói rõ tác dụng của phép tu từ  trong các câu thơ sau: 

 Lúc vui biển hát, lúc buồn biển lặng, lúc suy nghĩ biển mơ mộng và dịu hiền. 

 Biển như người khổng lồ, nóng nảy, quái dị, gọi sấm, gọi chớp. 

 Biển như  trẻ con, nũng nịu, dỗ dành, khi đùa, khi khóc. 

(Khánh Chi, Biển)  

Câu 3 (6 điểm) 

 Dựa vào bài thơ: “Đêm nay Bác không ngủ” của nhà thơ Minh Huệ  (Sách 

Ngữ văn 6 - Tập hai), em hãy đóng vai người chiến sĩ kể về kỉ niệm một đêm được ở 

bên Bác Hồ khi đi chiến dịch. 

           Họ và tên thí sinh: …………………………………….SBD: …………………… 
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                                  ĐỀ THI HOC SINH GIỎI NGỮ VĂN  

                                              Thời gian: 120 phút. 

 

Câu 1 (3 điểm): 

 Viết một đoạn văn ngắn cảm nhận hình ảnh dân phu trong đoạn trích sau: 

  "Dân phu kể hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ, hết sức giữ gìn, kẻ 

thì thuổng, người thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp, nào cừ, bì bõm dưới bùn 

lầy ngập quá khuỷu chân, người nào người nấy lướt thướt như chuột lột. Tình cảnh 

trông thật thảm." 

Câu 2 (2điểm): Tìm và phân tích tác dụng của phép điệp ngữ trong đoạn thơ sau: 

   “Năm qua đi, tháng qua đi 

   Tre già măng mọc có gì lạ đâu 

   Mai sau 

   Mai sau 

   Mai sau 

   Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh”. 

      (Tre Việt Nam - Nguyễn Duy) 

Câu 3 (5 điểm): 

 Trong “Bài ca Hắc Hải”, nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã viết: 

“Việt Nam đất nước ta ơi 

  Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn 

Cánh cò bay lả rập rờn 

     Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều...” 

Dựa vào ý thơ trên, em hãy phát biểu cảm nghĩ về đất nước Việt Nam. 

 
 

     Họ và tên thí sinh: …………………………………….SBD: …………………… 
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Năm học 2013 - 2014 

  
                       HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI VĂN 6 

 

A- Yêu cầu chung:  

1. Ngoài việc đánh giá, kiểm tra kiến thức cơ bản, giám khảo cần phát hiện và trân 

trọng những bài làm thể hiện tố chất của một học sinh giỏi: Kiến thức văn học vững 

chắc, sâu rộng; năng lực cảm thụ văn chương tinh tế, sâu sắc; kĩ năng làm văn tốt; 

diễn đạt trong sáng có cảm xúc, có giọng điệu riêng (khuyến khích những bài làm có 

sự sáng tạo). 

2. Hướng dẫn chấm chỉ nêu ra những ý chính và các thang điểm cơ bản, trên cơ sở đó 

giám khảo có thể thống nhất định ra các ý chi tiết và những thang điểm cụ thể.  

3. Giám khảo cần đánh giá bài làm của thí sinh trong tính tổng thể ở từng câu và cả 

bài, không đếm ý cho điểm một cách máy móc, nhằm đánh giá học sinh trên các 

phương diện: kiến thức, kĩ năng, tư duy 

4. Tổng điểm toàn bài là 10 điểm, chiết đến 0,25 điểm.  

B- Yêu cầu cụ thể: 

Câu 1 (2 điểm): 

    - Ấn tượng của cuộc gặp gỡ vẫn còn nguyên vẹn nét đẹp đẽ, vui tươi, ấm áp trong 

lòng tác giả, bỗng nhiên có tin Lượm hy sinh. Câu thơ gãy đôi như một tiếng nấc 

nghẹn ngào:                      Ra thế 

                                          Lượm ơi!                                             

    Đó là nỗi sửng sốt, xúc động đến nghẹn ngào. Và nhà thơ hình dung ra ngay cảnh 

tượng chú bé hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.                              

     - Lượm “ thiên thần bé nhỏ ấy đã bay đi”, để lại bao tiếc thương cho chúng ta, 

như Tố Hữu đã nghẹn ngào, đau xót gọi em lần thứ ba bằng một câu thơ day dứt: 

                                            Lượm ơi, còn không?                           

   Câu thơ đứng riêng thành một khổ thơ, như một câu hỏi xoáy vào lòng người đọc, 

đã nói rõ tình cảm của nhà thơ đối với chú bé anh hùng của dân tộc. Tác gỉa như 

không tin rằng Lượm đã hy sinh, Lượm vẫn còn trong lòng tác giả, mãi còn cùng  với 

đất nước, quê hương.       

Câu 2 (2 điểm): 

- Xác định được các phép so sánh, nhân hoá (0,5đ):  

 + So sánh: Biển như người khổng lồ; Biển như trẻ con 

 + Nhân hoá: Vui, buồn, suy nghĩ, hát, mơ mộng, dịu hiền 

- Nêu được tác dụng (1,5đ):  

+ Biển được miêu tả như một con người với nhiều tâm trạng khác nhau: khi thì to 

lớn, hung dữ như người khổng lồ; khi thì nhỏ bé hiền lành, dễ thương, đáng yêu như 

trẻ con. Nhờ các biện pháp tu từ so sánh, nhân hoá đã gợi rõ, cụ thể màu sắc, ánh 

sáng theo thời tiết, thời gian tạo nên những bức tranh khác nhau về biển. Qua đó thể 

hiện tình yêu, niềm trân trọng vẻ đẹp thiên nhiên tạo vật. 
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Câu 3 (6 điểm): 

- Học sinh dựa vào bài  thơ Đêm nay Bác không ngủ của nhà  thơ Minh Huệ  (Sách 

Ngữ văn 6 - Tập hai), để viết bài văn ngắn bằng lời của người chiến sĩ kể về kỉ niệm 

một đêm được ở bên Bác Hồ khi đi chiến dịch. 

- Yêu cầu hs phải thuộc và nhớ được nội dung bài thơ, dùng ngôi thứ nhất (nhân vật 

tôi – anh đội viên để kể lại câu chuyện). Biết vận dụng văn kể chuyện để kể lại một 

câu chuyện từ văn bản thơ, có kết hợp yếu tố miêu tả, kể chuyện với bộc lộ cảm xúc, 

tâm trạng ... 

- Khi kể chuyện, cần phải tạo dựng được câu chuyện có hoàn cảnh, có nhân vật, sự 

việc và diễn biến câu chuyện ... Học sinh có thể  trình bày theo  nhiều  cách khác 

nhau,  nhưng  chuyện kể phải theo diễn biến sự việc như trình tự bài thơ và nêu được 

các ý cơ bản như sau: 

* Mở bài:      1,0 điểm 

Giới thiệu câu chuyện:    

- Giới thiệu hoàn cảnh, thời gian, không gian nơi xảy ra câu chuyện...  0,5 điểm 

- Giới thiệu nhân vật trong câu chuyện: tôi (tự giới thiệu) được ở cùng Bác Hồ trong 

mái lều tranh xơ xác vào một đêm mưa lạnh trên đường đi chiến dịch ...  0,5 điểm 

 * Thân bài:    4,0 điểm 

     Kể  lại diễn biến câu chuyện,  trong đó có kết hợp giữa kể chuyện với miêu tả và 

bộc lộ cảm xúc, câu chuyện được kể lại qua lời kể của anh đội viên (nhân vật tôi: vừa 

là người chứng kiến, vừa là người tham gia vào câu chuyện). 

 - Lần đầu  thức giấc,  tôi ngạc nhiên vì trời đã khuya lắm  rồi mà Bác vẫn ngồi “trầm 

ngâm” bên bếp  lửa. Từ ngạc nhiên đến xúc động khi  tôi hiểu rằng Bác vẫn ngồi đốt 

lửa sưởi ấm cho các chiến sĩ. Niềm xúc động càng lớn khi được tôi chứng kiến cảnh 

Bác đi “dém chăn” cho từng chiến sĩ với bước chân nhẹ nhàng…     

- Hình ảnh Bác Hồ hiện ra với tôi trong tâm trạng mơ màng : Bác vừa lớn lao, vĩ đại, 

vừa  gần gũi,  thân  thương như một người Cha đối với chúng  tôi-những người chiến 

sĩ... Trong sự xúc động cao độ, thầm thì, tôi hỏi nhỏ:  “Bác ơi ! Bác chưa ngủ ? Bác 

có lạnh lắm không ?” Bác ân cần trả lời:  “- Chú cứ việc ngủ ngon    Ngày mai đi 

đánh giặc” (anh đội viên tự bội lộ tâm trạng …)           

 - Lần  thứ ba  thức dậy, trời sắp sáng,  tôi “hốt hoảng giật mình” vì vẫn  thấy Bác 

vẫn “ngôi đinh ninh – chòm râu im phăng phắc”. 
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 - Anh đội viên kể  lại  diễn biến  câu  chuyện qua  lời đối  thoại  giữa  anh với Bác 

Hồ, đồng  thời  tự bộc  lộ diễn biến  tâm  trạng … qua đó nêu bật được hình tượng 

Bác Hồ: giản dị, gần gũi nhưng cũng thật vĩ đại, lớn lao…        

- Được tiếp cận, được thấu hiểu tình thương yêu của Bác với bộ đội và nhân dân ta,  

tôi như lớn thêm lên về tâm hồn, như được hưởng một niềm hạnh phúc lớn lao, bởi 

thế nên:   “Lòng vui sướng mênh mông” , tôi “thức luôn cùng Bác” 

 * Kết bài:       1,0 điểm 

- Cảm nhận của người chiến sĩ: đêm không ngủ được kể lại trên đây chỉ là một trong 

vô vàn đêm không ngủ của Bác. Việc Bác không ngủ vì lo việc nước và thương bộ 

đội, dân công là một “lẽ thường tình” vì “Bác là Hồ Chí Minh” …    

- Qua câu chuyện về một đêm không ngủ của Bác Hồ trên đường đi chiến dịch, thể 

hiện rõ tấm lòng yêu thương sâu sắc, rộng lớn của Bác với bộ đội và nhân dân, đồng 

thời thể hiện tình cảm kính yêu, cảm phục của người chiến sĩ, của nhân dân ta đối với 

Bác Hồ….   
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Năm học 2013 - 2014 

  
                       HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI VĂN 7 

 

A- Yêu cầu chung:  

1. Ngoài việc đánh giá, kiểm tra kiến thức cơ bản, giám khảo cần phát hiện và trân 

trọng những bài làm thể hiện tố chất của một học sinh giỏi: Kiến thức văn học vững 

chắc, sâu rộng; năng lực cảm thụ văn chương tinh tế, sâu sắc; kĩ năng làm văn tốt; 

diễn đạt trong sáng có cảm xúc, có giọng điệu riêng (khuyến khích những bài làm có 

sự sáng tạo). 

2. Hướng dẫn chấm chỉ nêu ra những ý chính và các thang điểm cơ bản, trên cơ sở đó 

giám khảo có thể thống nhất định ra các ý chi tiết và những thang điểm cụ thể.  

3. Giám khảo cần đánh giá bài làm của thí sinh trong tính tổng thể ở từng câu và cả 

bài, không đếm ý cho điểm một cách máy móc, nhằm đánh giá học sinh trên các 

phương diện: kiến thức, kĩ năng, tư duy 

4. Tổng điểm toàn bài là 10 điểm, chiết đến 0,25 điểm.  

B- Yêu cầu cụ thể: 

Câu 1 (3 điểm): HS viết đúng kỹ năng của đoạn văn cảm nhận được các ý sau: 

             - Hàng loạt động từ mạnh liên tiếp: đội, vác, đắp, cừ… cùng những từ láy giàu sức 

gợi hình, gợi thanh: bì bõm, lướt thướt, xao xác…Nt liệt kê, điệp ngữ nhịp điệu dồn 

dập, câu chữ như xô đẩy nhau nhằm tái hiện hết sức sinh động cảnh hộ đê nhốn nháo, 

căng thẳng, lộn xộn trong sự cố gắng đến bất lực tuyệt vọng của những con người 

khốn khổ đang kiệt sức vì đói rét, sợ hãi… Đó là hành động khẩn trương, gấp gáp 

dành giật sự sống. 

           - Dân phu đang vật lộn với thiên nhiên, gắng gượng dùng chút sức lực cuối cùng của 

mình để dành giật lấy sự sống trong cuộc chiến chống thủy tặc đầy cam go và thử 

thách. 

Câu 2 (2điểm): - Chỉ ra được phép điệp ngữ (0,5đ): 

   Mai sau 

   Mai sau 

   Mai sau 

- Giá trị (1,5đ): + Nhấn mạnh dòng chảy vô tận của thời gian không bao giườ ngừng 

nghỉ. Vẻ đẹp, sức sống của cây tre, của con người Việt Nam vẫn bền bỉ, bất tử trước 

thời gian, trước cuộc đời. 

+ Qua đó thể hiện tình yêu, niềm trân trọng của tác giả trước vẻ đẹp của quê hương, 

xứ sở.  

    

Câu 3 (5điểm) 

Yêu cầu: Làm đúng kiểu bài biểu cảm kết hợp với yếu tố tự sự và miêu tả. 

HS dựa vào các ý của đoạn thơ để bộc lộ cảm nghĩ về vẻ đẹp của đất nước Việt 

Nam: 
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Y1: Bộc lộ tình yêu, niềm tự hào, tôn vinh vẻ đẹp phong phú, đa dạng của đất nước 

vừa thơ mộng, vừa hùng vĩ có đồng lúa, vườn cây, núi rừng, biển cả, dòng sông, lịch 

sử dựng nước và giữ nước... 

Y2: Bộc lộ sự gắn bó thiết tha, gần gũi, thân thuộc của quê hương đất nước, không 

ngừng xây đắp đất nước giàu đẹp hơn. 

Y3: Ngưỡng mộ, ngợi ca trước tình cảm của tác giả đối với quê hương, đất nước. Từ 

đó khơi dậy trong em tình yêu đất nước, quê hương xứ sở của mình. 
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