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Câu 1/. (08 điểm) Từ nội dung của hai bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu và “Bài thơ về tiểu 

đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật, em hãy viết một đoạn văn tổng hợp – phân tích – 

tổng hợp (khoảng 2/3 trang giấy thi) làm rõ nhận định sau: 

“Nhân dân Việt Nam vốn bình dị, hiền hòa nhưng khi Tổ quốc kêu gọi, mỗi con người 

luôn biết “hiến đời mình để làm một chiến công”. 

Câu 2/. (12 điểm) Dưới đây là một phần trong lệnh truyền của vua Quang Trung với quân 

lính: 

“Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa? 

Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia 

nhau mà cai trị.(…) Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng 

tâm hiệp lực, để dựng nên công lớn.” 

(Trích Ngữ văn 9, tập một – NXB Giáo dục, 2012) 

1. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? 

2. Nhà vua nói “…đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương 

Bắc chia nhau mà cai trị” nhằm khẳng định điều gì? Hãy chép 02 câu trong bài thơ Sông núi 

nước Nam có nội dung tương tự. 

3. Từ đoạn trích trên, với những hiểu biết xã hội, em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng 

nửa trang giấy thi) về hình ảnh những người chiến sĩ ngày đêm bảo vệ biển đảo thiêng liêng 

của dân tộc. 

GỢI Ý LÀM BÀI 

Câu 1/. (08 điểm) 

1. Nhân dân Việt Nam ôn hòa, chuộng hòa bình. Lịch sử vẻ vang nghìn năm văn hiến của 

dân tộc có được hôm nay lại là biết bao xương máu mồ hôi của đồng bào Việt Nam. Càng 

hiểm nguy thì họ càng bước tới một cách dứt khoát, vì nghĩa vụ, vì quyền lợi, không ngại hy 

sinh, họ sẵn sàng''hiến đời mình để làm một chiến công''. 

2. - “Nhân dân Việt Nam vốn bình dị, hiền hòa” : Họ là những con người chân chất, hiền 

lành ở mọi miền đất nước “nước mặn đồng chua”, “đất cày lên sỏi đá”, giản dị đến mức phớt 

đời “bụi phun tóc trắng như người già” vẫn ung dung châm điếu thuốc, nhìn nhau qua gương 

mặt lấm bẩn bụi Trường Sơn và cất lên tiếng cười sảng khoái “ha ha!” vang dội núi rừng. 

- Thế nào là ''hiến đời mình để lập một chiến công''? Là dâng hiến một cách tự nguyện 

cuộc đời mình phụng sự lý tưởng của Đảng, của Nhà nước, vì độc lập, tự do, hòa bình dân 

tộc.... con người Việt Nam hiếu khách, luôn theo đuổi chủ trương hòa bình - hữu nghị - hợp 

tác cùng phát triển, nhưng không vì thế mà nhu nhược, chịu yếu kém khi bị các nước khác 
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xâm lược, họ luôn sẵn sàng “quyết tử” cho Tổ quốc “quyết sinh'', bảo vệ độc lập, chủ quyền 

của dân tộc. 

- Người Việt Nam có lòng tự tôn dân tộc trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước? Thật 

vậy, lật lại những trang sử vàng của dân tộc, tình yêu Tổ quốc  toát ra nồng nàn, mạnh mẽ, từ 

thời Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung.... Rồi đến hai cuộc kháng 

chiến chống Pháp và chống Mỹ, tình yêu Tổ quốc lại sôi sục trong trái tim những thế hệ trẻ. 

Nó dạt dào và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nghe theo tiếng gọi cứu nước mà tự nguyện lên 

đường “ruộng nương anh gửi bạn thân cày, gian nhà không mặc kệ gió lung lay”. Xa nhà, xa 

quê hương, tạm gác bút nghiên, họ sẵn sàng vào nơi chiến trường ác liệt: 

“Không có kính, không phải vì xe không có kính, 

Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi.” 

để thực hiện lý tưởng cao đẹp  

“…Xe vẫn chạy  vì miền Nam phía trước, 

Chỉ cần trong xe có một trái tim” 

trong chiến tranh đau thương khốc liệt, người chiến sĩ Việt Nam vẫn tìm về cho dân tộc bầu 

trời hòa bình “Lại đi, lại đi, trời xanh thêm”. 

- Nay trong thời bình, hàng trăm ngàn những người lính đã gác lại đời tư, tạm biệt 

những vùng quê, tạm biệt những thành phố phồn hoa đô hội để đến với biển đảo canh giấc ngủ 

bình yên cho nhân dân. Đó là yêu nước! Đất nước được bình yên, cuộc sống vẫn phát triển 

bình thường… nhờ có một phần công sức và sự hi sinh thầm lặng của các anh. 

- Mùa hạ đến với những ngày dậy sóng biển Đông. Tình yêu Tổ quốc lại được thử thách 

trước nguy cơ biển trời quê hương bị xâm phạm. Ấy là khi Trung Quốc kéo giàn khoan to như 

sân vận động đến định chọc mũi khoan xuống vùng biển đặc quyền kinh tế của nước ta.  

+ Hành động này đã gây phẫn nộ sâu sắc trong hàng triệu tấm lòng con người Việt 

Nam, nhân dân ta khắp ba miền đất nước đã xuống đường mít tinh, tuần hành để phản đối 

hành vi ngang ngược của Trung Quốc với lãnh thổ nước ta.  

+ Trên các trang mạng xã hội, đỏ rực một màu cờ Tổ quốc cùng với những dòng 

trạng thái thấm đượm lòng tự tôn dân tộc, ý thức chủ quyền. liên hệ đến xã hội ngày nay.  

3. Đó đều là những xúc cảm, những hành động của một trái tim yêu nước nồng nàn!  Tinh 

thần "mỗi khi Tổ quốc kêu gọi, mỗi người đều biết hiến đời mình để làm một chiến công" lại 

một lần nữa được khẳng định. Trước diễn biến phức tạp trên biển Đông, mọi công dân VN 

phải trong tư thế sẵn sàng khi có biến, tránh nghe lời xúi giục của bọn phản động, quán triệt 

chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình của Đảng, Nhà nước .v.v...  

Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, thế hệ tương lai của đất nước, tôi hiểu: Tình 

yêu Tổ quốc là những gì bình dị nhất nhưng cũng thiêng liêng nhất. Yêu Tổ quốc là khi tôi cố 

gắng học tập tốt, rèn luyện tốt để mai này giúp ích cho đất nước. Yêu Tổ quốc từ những câu 

chuyện và những con người bình dị tôi gặp thường ngày, từ ngôn ngữ giàu đẹp mà phong phú 

nước mình, từ lá cờ đỏ sao vàng mà tôi biết mấy tự hào… Hay chỉ đơn giản từ việc nắm tay 

đặt chặt lên lồng ngực, hát vang bài Quốc ca hào hùng thể hiện tình yêu dân tộc, khẳng định 

chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước!  

Câu 2/. (12 điểm) 
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1. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí. Tác giả là nhóm Ngô Gia Văn 

Phái, gồm có Ngô Thì Chí (1758-1788) và Ngô Thì Du (1772-1840). 

2. Lời nói của nhà vua “Đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc 

chia nhau mà cai trị” nhằm khẳng định chủ quyền của đất nước và kín đáo bày tỏ niềm tự hào 

về chủ quyền đất nước và sự bình đẳng giữa phương Bắc với phươngNam. 

Trong bài thơ Sông núi nước Nam của Lý Thường Kiệt có hai câu mang nội dung tương tự : 

Sông núi nước Nam vua Nam ở 

Vằng vặc sách trời chia xứ sở 

 (Nam quốc sơn hà Nam đế cư 

Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư) 

3. Yêu cầu: Trình bày được suy nghĩ về hình ảnh người chiến sĩ ngày đêm bảo vệ biển đảo 

thiêng liêng của dân tộc. 

1. Việt Nam là một quốc gia nằm ven biển. Lãnh thổ bao gồm đất liền và rất nhiều hải 

đảo. Bên cạnh những người chiến sĩ bảo vệ chủ quyền của đất nước trên đất liền, trên không, 

chúng ta không thể không nghĩ tới những người chiến sĩ ngày đêm bảo vệ biển đảo thiêng 

liêng của dân tộc.  

2. Các anh là những người sống trong một khung cảnh có nhiều khó khăn gian khổ: 

sống giữa biển khơi, đầy nắng gió, thường xuyên gặp phải bão tố. Cuộc sống của các anh thiếu 

thốn phương tiện so với người dân ở đất liền: thiếu nước ngọt, thiếu sách báo,… Xa gia đình, 

xa người thân nên nhiều khi phải trải qua những nỗi buồn da diết vì nhớ nhà. 

Tuy đầy gian khổ và khó khăn nhưng những điều này không làm mềm đi ý chí quyết tâm 

bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân, nhất là những ngư dân 

trên biển cả. 

Đất nước được toàn vẹn, cuộc sống vẫn phát triển bình thường, hàng ngày các em được 

bình yên đến trường, bữa cơm mỗi ngày không thiếu những sản phẩm của biển cả,… nhờ có 

một phần không nhỏ công sức và sự hy sinh thầm lặng của các anh. 

3. Hình ảnh của các anh chiến sĩ ngoài biển đảo là những hình ảnh hào hùng ẩn chứa 

vẻ đẹp của sự hy sinh vì nghĩa lớn. 

 

HẾT  
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