
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI PHIÊN 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II 

MÔN NGỮ VĂN LỚP 11 
NĂM HỌC 2017-2018 

 
A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

 
            Chủ đề    
Mức độ       

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng 
  Vận dụng Vận dụng cao  

Đọc 
 hiểu 
 
 

      
Điểm 2,5 1,5 4,0 
Tỷ lệ 25% 15% 40% 

 
Làm 
văn 
 

      
Điểm 5,0 1,0 6,0 
Tỷ lệ 50% 10% 60% 

 
 

CẤU TRÚC CỦA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. 
1. Thời gian làm bài: 90 phút. 
2. Đề bài gồm có 2 câu: 

 Câu 1: Đọc hiểu (4,0 điểm). 
- Đề đọc hiểu gồm 4 câu cho 3 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 
- Vận dụng viết đoạn văn từ 7 đến 10 dòng, nội dung căn cứ từ ngữ liệu đọc hiểu 
(1,5 điểm). 
- Phạm vi ra đề: 
+ Có thể lấy ngữ liệu trong sách giáo khoa hoặc ngoài chương trình. 
+ Câu hỏi yêu cầu là kiến thức học sinh đã học. 
Câu 2: Làm văn (6,0 điểm). 
Các tác phẩm VH, đoạn trích của VHVN học ở học kì II (Không ra đề làm văn 6,0 
điểm đối với những bài đọc thêm). 
  



B. NỘI DUNG ÔN TẬP 
 

PHẦN 1:                 TÁC PHẨM VĂN HỌC 
 

Bài  :                            LƯU BIỆT KHI XUẤT DƯƠNG  
                                                           Phan Bội Châu 
 

I. Kiến thức về tác giả, tác phẩm 
1.  Tác giả: 

Phan Bội Châu Tên là Phan Văn San, hiệu là Sào Nam (1867 - 1940) Nghệ An. 
- Là nhân vật kiệt xuất của lịch sử đầu thế kỉ XX, lãnh tụ các phong trào: Duy Tân, 
Đông du, VN quang phục hội 
- Là một chí sĩ có tinh thần yêu nước và khát vọng cứu nước nồng cháy 
- Phan Bội Châu là nhà  văn, nhà thơ lớn, văn thơ chủ yếu viết ra nhằm làm vũ khí 
tuyên truyền cổ động cách mạng sôi sục bầu nhiệt huyết, khơi nguồn cho loại văn 
chương trữ tình-chính trị 
2. Tác phẩm chính: 
- Việt Nam vong quốc sử.( 1905) 
- Hải ngoại huyết thư.(1906) 
- Ngục trung thư. (1914) 
II. Nội dung, nghệ thuật bài thơ 
1. Hoàn cảnh sáng tác: Trước khi sang Nhật Bản để lãnh đạo phong trào Đông 
Du, PBC làm bài thơ này như một lời tiễn biệt anh em bạn bè.  
2. Nội dung  
- Hai câu đề : Quan niệm mới về chí làm trai ; khẳng định một lẽ sống đẹp : phải 
biết sống cho phi thường, hiển hách, phải dám xoay chuyển  « càn khôn » ( so sánh 
chí làm trai trong văn học trung đại) 
- Hai câu thực : Khẳng định ý thức trách nhiệm của cái tôi cá nhân trước thời cuộc, 
không chỉ là trách nhiệm trước hiện tại mà còn là trách nhiệm trước lịch sử dân tộc. 
- Hai câu luận : 
+ Nêu hiện tình của đất nước : ý thức về lẽ nhục vinh gắn với sự tồn vong của đất 
nước, dân tộc. 
+ Đề xuất tư tưởng mới mẻ táo bạo về nền học vấn cũ, bộc lộ khí phách ngang 
tàng, táo bạo, quyết liệt của một nhà cách mạng tiên phong 
  So sánh với lời thở than của Nguyễn Khuyến của «  Sách vở ích gì cho buổi ấy- 
Áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già » 
- Hai câu kết : Tư thế khát vọng lên đường của một bậc trượng phu, hào kiệt sẵn 
sàng ra khơi giữa muôn trùng sóng bạc, tìm đường làm sống dậy giang sơn đã chết. 
3. Nghệ thuật  
 Ngôn ngữ khoáng đạt, hình ảnh kì vĩ sánh ngang tầm vũ trụ. 



4. Ý nghĩa văn bản 
Lí tưởng cứu nước cao cả, nhiệt huyết sục sôi, tư thế đẹp đẽ và khát vọng lên 
đường cháy bỏng của nhà chí sĩ cách mạng trong buổi ra đi tìm đường cứu nước. 
III. Đề bài luyện tập  
   Viết một đoạn văn trình bày những cảm nhận của anh ( chị) về hình ảnh nghệ 
thuật ở hai câu thơ cuối bài. 

............................................................................................... 
 
Bài :                                                HẦU TRỜI  
                                                                           Tản Đà 
I. Kiến thức về tác giả, tác phẩm 
1. Tác giả 
- Tên Nguyễn Khắc Hiếu (1889 – 1939) quê núi Tản sông Đà. 
- Tản Đà là “con người của hai thế kỉ’ (HThanh) 
- Người đầu tiên lấy thi ca làm nghề nghiệp, là người mở đường trong quá trình 
hiện đại hóa nền thơ dân tộc là chiếc cầu nối giữa 2 thời đại thi ca: trung đại - hiện 
đại. Thơ Tản Đà ấp ủ một cái “tôi” lãng mạn. 
  2. Tác phẩm chính 
a)  Sáng tác của Tản Đà rất phong phú:  
     Thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, du kí nhưng thơ là nổi bật nhất. 
b) Tác phẩm chính  
 - Khối tình con I, II.. 
- Giấc mộng con I, II. 
- Khối tình bản chính. 
II.  Nội dung, nghệ thuật bài thơ 
1. Xuất xứ: Được in trong tập Còn chơi, xuất bản lần đầu năm 1921.  
2. Nội dung 
- Cuộc đọc thơ đầy đắc ý cho Trời và chư tiên nghe giữa chốn “ thiên môn đế 
khuyết”: thể hiện ý thức rất cao về tài và tâm cũng là biểu hiện “ cái ngông” của 
Tản Đà. 
+ Khẳng định tài năng văn chương thiên phú của mình. 
+ Không thấy ai đáng là kẻ tri âm với mình ngoài Trời và các chư tiên. 
+ Tự nhận mình là một “ trích tiên” bị đày xuống hạ giới để thực hành “ thiên 
lương”. 
- Lời trần tình với Trời về tình cảnh khốn khó của kẻ phải theo đuổi nghề văn : trực 
tiếp bộc lộ những suy nghĩ, phát biểu quan niệm về nghề văn ( gắn với hoàn cảnh 
xã hội thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta những thập niên đầu của thế kỉ XX). 
+ Văn chương là một nghề kiếm sống mới ,có người bán kẻ mua, có thị trường tiêu 
thụ,…Người nghệ sĩ kiếm sống bằng nghề văn rất chật vật, nghèo khó vì “ văn 
chương hạ giới rẻ như bèo”. 



+ Những yêu cầu rất cao của nghề văn: nghệ sĩ phải chuyên tâm với nghề, phải có 
vốn sống phong phú; sự đa dạng về loại, thể là một đòi hỏi của hoạt động sáng tác. 
3.Nghệ thuật 
   Thể thơ thất ngôn trường thiên khá tự do ; giọng điệu thoải mái, tự nhiên; ngôn 
ngữ giản dị, sống động,… 
4. Ý nghĩa văn bản 
Ý thức cá nhân, ý thức nghệ sĩ và quan niệm mới về nghề văn của Tản Đà 
III. Đề bài luyện tập: 
   Anh ( chị) hiểu thế nào là “ ngông”? Cái “ ngông” trong văn chương thường bộc 
lộ một thái độ sống như thế nào? Cái “ ngông” của thi sĩ Tản Đà trong bài thơ này 
biểu hiện ở những điểm nào và có thể giải thích ra sao ? 

.................................................................................. 
     

Bài :                                                   VỘI VÀNG 
                                                                         Xuân Diệu 

 
I. Kiến thức về tác giả,  tác phẩm: 
1. Tác giả:  
 -  Xuân Diệu tên là Ngô Xuân Diệu (1916 – 1985) Quê cha Hà Tĩnh, quê mẹ Bình 
Định, lớn lên ở Quy Nhơn, hoạt động VH tại Hà Nội.. 
- Xuân Diệu là nhà thơ, nhà văn hóa lớn, là cây bút có sức sáng tạo dồi dào và 
khẳng định được phong cách riêng của mình: Ông là nhà thơ “Mới nhất trong các 
nhà thơ mới” (Hoài Thanh), “nhà thơ của mùa xuân, tuổi trẻ, tình yêu với một hồn 
thơ luôn khát khao giao cảm với đời”  (Nguyễn Đăng Mạnh). 
2. Tác phẩm chính: 
- Thơ thơ ( 1938). 
- Gửi hương cho gió (1945). 
- Riêng chung ( 1960). 
 II. Tác phẩm 
1.Xuất xứ: Trích trong tập Thơ thơ ( 1938.). 
2. Nội dung – Nghệ thuật: 
a. Đoạn 1: 13 câu thơ đầu: bộc lộ tình yêu cuộc sống trần thế tha thiết. 
* Bốn câu thơ đầu: 
- Điệp ngữ “ tôi muốn” + động từ “ cho”  Thể hiện khát vọng mãnh liệt của cái tôi 
cá nhân. 
- Động từ “ tắt nắng”, “ buộc gió” chủ động chiếm lĩnh thiên nhiên, vũ trụ. 
- Để “ màu đừng nhạt”, “ hương đừng bay”  vẻ đẹp đừng tàn phai. 
 Bốn dòng thơ với thể thơ năm chữ,  nhịp 2/3 thể hiện khát vọng mãnh liệt của cái 
tôi cá nhân. 
* 9 câu thơ tiếp: 



- Thời gian: 
+ Tháng giêng: Tháng khởi đầu của một năm mới, mùa xuân mới. 
+ Bình minh- khoảnh khắc dẹp nhất một ngày. 
- Sự vật: 
+ Ong bướm tuần tháng mật, hoa đồng nội xanh rì,  lácành tơ phơ phất, yến anh 
khúc tình si, ánh sángchớp hàng mi -> sự vật trong trạng thái phồn thực nhất, sung 
mãn nhất.  
+ Tác giả khám phá sự vật bằng cặp mắt xanh non biếc rờn, lăng kính tuổi trẻ, tình 
yêu nên vườn xuân trở thành vườn tình, vườn ái ân, vườn hạnh phúc, sự vật có cặp 
có đôi. Đoạn thơ với nhịp thơ hối hả, phép điệp “ này đây” – so sánh - nhân hóa 
cùng với giọng thơ sôi nổi, cách diễn đạt mới mẻ của Xuân Diệu, bức tranh thiên 
nhiên như chốn thiên đường trên mặt đất, hấp dẫn mời chào con người sống hết 
mình, không thể dửng dưng lạnh . 
+ Xuân Diệu lấy con người làm vẻ đẹp chuẩn mực cho mọi vẻ đẹp “Tháng giêng 
ngon như một cặp môi gần…ánh sang chớp hàng mi”  
Đoạn thơ thứ nhất thể hiện bức tranh thiên nhiên mùa xuân tràn đầy sự sống, 
cũng như lòng yêu đời, yêu cuộc sống của Xuân Diệu. 

b. Đoạn 2: 16 câu tiếp: thể hiện nỗi băn khoăn về sự ngắn ngủi của kiếp người, 
trước sự trôi qua nhanh chóng của thời gian. 
- Mạch thơ đang cuồn cuộn bỗng nhiên chùng hẳn xuống. Câu thơ gãy làm đôi bởi 
dấu chấm đặt ở giữa. 
- Nhà thơ bỗng hoài xuân- nhớ xuân- tiếc xuân khi mùa xuân mới chỉ bắt đầu. 
- Cảm thức về thời gian luôn thường trực trong tâm hồn thi nhân. 
- Những từ “ xuân”, “ tôi”,“ tuổi trẻ” cứ trở đi trở lại đan cài vào nhau trong hàng 
loạt nhữngnhững từ ngữ được đặt trong sự đối lập: “ đương tới”-  “ đương qua”; 
“ còn non”-  “ sẽ già”;  “ lòng tôi rông”-  “ lượng trời cứ chật”;  “ xuân vẫn tuần 
hoàn” – “chẳng còn tôi mãi” .. 
- Đoạn thơ sử dụng rất nhiều các phụ từ và từ quan hệ: “ nghĩa là”, “ mà”, 
“nhưng”, “ làm chi”, “vẫn”, “ nếu”, “chẳng”, “chẳng còn”, “ nên” …Các từ này 
có giá trị biểu đạt “ lí luận của trái tim” trong nhận thức của mình. 
     Cách cảm nhận về thời gian như vậy, xét đến cùng là do thức tỉnh sâu sắc về “ 
cái tôi” cá nhân, về sự tồn tại có ý nghĩa của mỗi các nhân trên đời, nâng niu trân 
trọng từng giây, từng phút cuộc đời nhất là những tháng năm tuổi trẻ. 
c. Đoạn 3:  9 câu còn lại: Khát vọng sống, khát vọng yêu cuồng nhiệt hối hả. 
-  Điệp khúc “ ta muốn” , điệp từ “cho”, hình ảnh thơ: sự sống mơn mởn, mây đưa, 
gió lượn, cánh bướm với tình yêu, cái hôn nhiều, non nước, cỏ, cây,… hình ảnh 
tươi mới, đầy sức sống. 
- Động từ và tính từ : ôm, riết, say, thâu, chếnh choáng, đã đầy, no nê, cắn  mạnh 
được dùng với mức độ tăng tiến dần.  Nhịp điệu thơ được tạo bởi những câu dài, 



ngắn xen kẽ với nhiều điệp từ có tác dụng tạo nhịp và ngắt nhịp nhanh, mạnh  tạo 
nên nhịp thơ dồn dập, sôi nổi, hối hả, cuồng nhiệt, 
- Hình ảnh mới mẻ, độc đáo “Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi”. 
Thể hiện khát vọng sống vô cùng táo bạo, mãnh liệt. 
III. Đề bài luyên tập: 
  Trong nhà văn hiện đại, nhà phê bình, nghiên cứu văn học Vũ Ngọc Phan đã viết: 
“ Với những nguồn cảm hứng mới: yêu đương và tuổi xuân, dù lúc vui hay lúc 
buồn, Xuân Diệu cũng ru thanh niên bằng giọng yêu đời thấm thía”. 
  Qua phân tích bài thơ Vội vàng, anh ( chị) hãy làm sáng tỏ nhận định trên. 

.................................................................................................. 
 
Bài :                                        TRÀNG GIANG 
                                                                           Huy Cận 
I. Kiến thức tác giả, tác phẩm:  
1. Tác giả: 
- Huy Cận (1919 - 2005), tên thật Cù Huy Cận, Quê Hương Sơn, Hà Tĩnh. 
- Thuở nhỏ học ở quê, sau học trung học ở Huế, 1939 học Cao đẳng canh nông ở 
Hà Nội 
- 1942 tham gia mặt trận Việt Minh. 
- Sau cách mạng giữ nhiều chức vụ cao trong xã hội và văn hoá. 
- Huy Cận là nhà thơ lớn, một trong những đại biểu xuất sắc của phong trào Thơ 
mới với hồn thơ ảo não.Thơ Huy Cận hàm súc, giàu chất suy tưởng, triết lí. 
2. Tác phẩm chính 
- Lửa thiêng 
- Trời mỗi ngày lại sáng. 
- Đất nở hoa. 
- Bài thơ cuộc đời. 
3. Vài nét về tập thơ “Lửa thiêng”. 
- Tập thơ đầu tay của Huy Cận gồm 50 bài thơ được sáng tác từ 1936 – 1940. Với 
tập thơ này, Huy Cận được xếp hàng đầu các thi sĩ của phong trào Thơ mới. 
- Tập thơ “Lửa thiêng” là tiếng nói sâu thẳm tự hồn người giao hoà cùng trời đất, 
để lại nỗi sầu vời vợi cùng cảm giác hư vô. 
- Tràng giang là bài thơ tiêu biểu của tập “Lửa thiêng”. 
II. Bài thơ “Tràng giang”: 
1. Xuất xứ:  
    In trong tập Lửa thiêng. 
2. Nhan đề và lời đề từ:  
a) Nhan đề:  
- Tràng giang: sông dài 
- Láy vần “ang” âm mở tạo cảm giác vang xa, gợi cảm giác mênh mang bát ngát. 



- Từ Hán việt “Tràng giang”  sắc thái cổ kính, trang trọng. 
Tràng giang không phải là một con sông cụ thể nào mà là con sông khái quát 
mang nỗi buồn mênh mang, rợn ngợp. 
b) Lời đề từ:  Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài. 
- Tình: bâng khuâng, thương nhớ 
- Cảnh: trời rộng, sông dài 
Cảm xúc chủ đạo của bài thơ được khơi gợi từ không gian mênh mông.  
3. Nội dung & nghệ thuật: 
a. Khổ 1: Cảnh vật trên dòng Tràng giang 
- Hình ảnh:   
+  “Sóng gợn” những con sóng nhỏ nối nhau đến vô tận 
+ Thuyền về nước lại, thuyền xuôi mái-> gợi sự chia lìa, thụ động. 
+ Củi lạc mấy dòng-> đảo ngữ, đối lập + hình ảnh mới mẻ ->Gợi sự trôi nổi, bấp 
bênh, vô định của một kiếp người. 
- Tâm trạng:  
Nỗi buồn của hồn người cộng hưởng với nỗi buồn của cảnh vật tạo nên nỗi buồn 
mien man “buồn điệp điệp”, “sầu trăm ngả”  
-  Cấu trúc đăng đối, âm điệu trầm buồn, kết hợp cổ điển và hiện đại khổ thơ mở ra 
không gian mênh mang, chất chứa nỗi buồn vô tận, nỗi buồn mang đặc điểm của 
hồn thơ Huy Cận trước CM:  “mang mang thiên cổ sầu”, hồn thơ cảm thức không 
gian và nỗi buồn, sự lạc loài của cái “tôi” thơ mới. 
b. Khổ 2: Cảnh vật ở bãi bờ và dòng nước. 
- Từ láy: lơ thơ, đìu hiu + đảo ngữ, cảnh vật thưa thớt,  gợi sự quạnh vắng, buồn. 
- Đâu tiếng làng xa, vãn chợ chiều: Câu thơ không xác định vừa như hỏi, vừa như 
cảm thán, gợi cảm giác mông lung, tiếng làng tiếng chợ thảng thốt mơ hồ. 
- Nắng xuống, trời lên, sông dài, trời rộng -> từ ngữ giàu giá trị tạo hình đặt trong 
tập hợp từ đối xứng tạo ra hiệu quả bất ngờ trong miêu tả không gian ( Sâu: thăm 
thẳm, hun hút, chót vót: vô cùng, vô tận)  không gian mở ra ba chiều: (chiều thời 
gian+ chiều tâm tưởng; dài - rộng -  sâu) không gian mênh mông vô tận. 
Đứng trước không gian mênh mông, không bóng người (bến cô liêu), con người 
thấy mình bé nhỏ, rợn ngợp trước vũ trụ vĩnh hằng. 
c. Khổ 3: Cảnh vật bãi bờ và dòng nước. 
- Hình ảnh: bèo dạt- hàng nối hàng: câu hỏi tu từ + ẩn dụ -> gợi sự vô định, lênh 
đênh thể hiện “cái tôi” mất phương hướng của thời đại thơ mới.. 
- Không cầu, không đò: phủ định sự sống, sự kết nối. 
- Chỉ có bờ có xanh nối tiếp bãi cát vàng cảnh đẹp nhưng hoang vắng. Hai bờ sông 
chạy song song chia cắt hai miền không gian bên bờ tràng giang thành hai thế giới 
cô lập. Trước không gian mênh mông, sự kết nối sự sống bị chia cắt, khơi dậy ở 
hồn người niềm khát khao giao cảm với đời. 
d. Khổ 4: Cảnh chiều tà và tâm trạng nhớ nhà của tác giả. 



- Hình ảnh:  
+ Lớp lớp mây cao>< Chim nghiêng cánh nhỏ -> đối lập giữa thiên nhiên bao la, 
hung vĩ với sự nhỏ bé đơn độc của cánh chim. 
+ Núi bạc, bóng chiều sa ->  Cảnh trời chiều đẹp kì vĩ, tráng lệ, yên ả. 
- Nỗi nhớ nhà: 
+ Từ láy dợn dợn -> tâm trạng nhớ quê hương không còn trong ý thức mà thành 
cảm giác thấm thía. 
+  Không khói- nhớ nhà-> nỗi nhớ nhà da diết sâu nặng hơn. 
    Hình ảnh thơ đậm chất Đường thi, gợi ý tứ sâu xa với nhiều tầng liên tưởng. 
Bài thơ Tràng giang có sự  kết hợp hài hòa giữa sắc thái cổ điển và hiện đại, thủ 
pháp đối lập, bút pháp tả cảnh giàu tính tạo hình. Hệ thống từ láy giàu giá trị biểu 
cảm vừa mang đặc điểm thơ Huy Cận trước CM, vừa mang đặc điểm của cái “tôi” 
cô đơn, lạc loài, mất phương hướng của thơ mới. 

III. Đề bài luyện tập: 
1. Theo Xuân Diệu, Tràng giang là bài thơ “ca hát non sông đất nước; do đó dọn 
đường cho lòng yêu giang sơn, Tổ quốc”. Anh, (chị) phân tích bài thơ “Tràng 
giang” làm rõ nhận định trên. 
2. Nhận xét về phong cảnh thiên nhiên trong bài thơ. Cách cảm nhận về không 

gian, thời gian trong bài thơ có gì đáng chú ý? 
......................................................................... 

 
Bài :                                              ĐÂY THÔN VĨ DẠ  
                                                                        Hàn Mặc Tử 

I. Kiến thức tác giả, tác phẩm: 
1. Tác giả: 

- Hàn Mặc Tử: (1912 -1940) tên là Nguyễn Trọng Trí, sinh ra trong một gia đình 
công giáo quê Đồng Hới - Quảng Bình. 
-  Tác giả  làm thơ từ năm 14, 15 tuổi với các bút danh: Minh Duệ Thi, Lệ Thanh, 
Phong Trần đến 1936 đổi sang bút danh Hàn Mặc Tử. 
- HMT là một trong những nhà thơ có sức sáng tạo mãnh liệt của phong trào Thơ 
mới. 

2. Tác phẩm chính: 
- Gái quê. 
- Thơ điên 
- Xuân như ý. 
II. Bài thơ:  Đây thôn Vĩ Dạ. 
1. Xuất xứ:  

 Bài thơ được trích trong tập Đau thương (Thơ Điên) 1938.  
2. Nội dung & Nghệ thuật: 

a. Khổ 1: Cảnh Vĩ Dạ buổi sớm mai và tình người e ấp. 



Câu 1: Câu hỏi tu từ: Sao anh không về chơi thôn Vĩ? 
- Là câu hỏi, lời mời gọi, lời trách móc, lời tự vấn. 
- Câu thơ đa nghĩa, khơi gợi cảm xúc. 
Ba câu còn lại. 
- Cảnh sắc thôn Vĩ: 
+ Nắng hàng cau- nắng mới lên: ấm áp, trong trẻo, tinh khôi. Điệp từ “nắng” diễn 
tả ánh sáng chói chang, rực rỡ. 
+ Tính từ “mướt” và biện pháp so sánh “xanh như ngọc” gợi sự xanh non, mỡ 
màng, thanh sạch tràn đầy sức sống của cây cối. 
   Cảnh xinh tươi tràn đầy sức sống, mang đậm bản sắc miền quê Việt Nam. 
- Con người: 
+ Lá trúc che ngang mặt chữ điền: hình ảnh cách điệu hóa . Gợi tả vẻ đẹp tâm hồn 
phúc hậu, trung thực. Khuôn mặt chữ điền khất lấp sau cành lá trúc, một vẻ đẹp dịu 
dàng, e ấp. Cảnh và người hài hòa tạo nên vẻ đẹp cho bức tranh. 
  Bốn dòng thơ thể hiện cảnh thôn Vĩ xinh tươi, người thôn Vĩ phúc hậu. Tấm lòng 
thiết tha của nhà thơ với Vĩ dạ, xứ Huế, cuộc đời. 

b. Khổ 2: Cảnh một đêm trăng. 
- Hai dòng đầu: 
+ Điệp từ “gió, mây” trong từng về câu kết hợp với dấu phẩy giữa dòng. Gió mây 
chuyển động ngược chiều (trái với tự nhiên)  gợi sự chia lìa. Phải chăng là dự cảm 
chia lìa của nhà thơ với cuộc đời. 
+ Dự cảm chia lìa đã tạo nên nỗi buồn của hồn người trào lên dòng sông ngọn bắp. 
"Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay": Biện pháp nhân hóa con sông như một sinh 
thể có hồn, có tâm trạng để giải bày tâm tư của chính mình. Động từ "lay" tự nó 
không làm cho không gian thêm sinh động hơn mà gợi lên sự hiu hắt, buồn hơn. 
- Hai dòng tiếp: 
+ Cảnh đêm trăng mênh mông (bến bãi, con thuyền, dòng sông) ngập tràn ánh 
trăng. Cảnh đẹp đầy hư ảo. 
+ Từ “kịp” hé mở tâm thế sống của HMT chạy đua với thời gian, với số phận của 
mình. Tâm trạng khắc khoải vừa như hi vọng vừa có cả dự cảm chia lìa, thất vọng, 
có cái rạo rực bâng khuâng có cả niềm đau thương nhoi nhói. 

c. Khổ 3: Niềm khát khao tình đời, tình người. 
- Khách đường xa: Điệp ngữ, nhịp 4/3 gấp gáp, khẩn thiết. Là “khách” lại là 
“khách đường xa”, xa cách về không gian, khách trong mơ, thực mà không thực. 
Hình ảnh thơ đan cài giữa thực và ảo. Đây là đặc trưng của thơ HMT, hồn thơ 
tượng trưng siêu thực. 
- Áo em trắng quá nhìn không ra: sắc màu được nhìn qua ảo giác, "sương khói mờ 
nhân ảnh".  Cảnh vật và con người mờ ảo, xa xôi, hiện thực càng lúc càng chìm 
vào cõi mộng.  



-   Tâm trạng: khắc khoải với cảm nhận rõ nét khoảng cách ngày một xa giữa mình 
với cuộc đời, với Vĩ Dạ, xứ Huế và cuộc đời. Cũng như mối tình thiết tha với 
người gái quê. 
- Câu hỏi: "ai biết tình ai có đậm đà?": đại từ phiếm chỉ được sử dụng hai lần càng 
làm tăng tính mơ hồ, chỉ biết rõ tâm trạng của người làm thơ là khắc khoải, mong 
chờ nhuốm màu tuyệt vọng.  
     Đây thôn Vĩ Dạ, thi tứ gợi cảm sâu sa, thấm đẫm nhân bản và kết thành một thế 
giới nghệ thuật độc đáo mang đậm phong cách HMT: Quá khứ với hiện tại, dự 
cảm tương lai. Kết hợp giữa tả thực với tượng trưng lãng mạn; giữa thực và siêu 
thực; từ CNC điển tới tượng trưng một bước đi quá dài trong cuộc đời thi sĩ quá 
ngắn của 28 tuổi đời và 12 tuổi thơ. 

III. Đề bài luyện tập: 
  “Đây thôn Vĩ Dạ” vừa đem đến cho người đọc bức tranh thiên nhiên đặc trưng 
cho hoa cỏ núi sông một vùng miền Trung nước Việt, vừa cho người đọc thấy 
được vẻ đẹp lãng mạn của tình yêu thời thơ mới”. 

Anh ( Chị) hiểu như thế nào về ý kiến trên. 
 

.................................................................................... 
 

Bài :                                         MỘ -  CHIỀU TỐI 
                                                         “Nhật kí trong tù” - Hồ Chí Minh. 

I. Kiến thức về “Nhật kí trong tù” và bài thơ “Chiều tối” (Mộ). 
1. Hoàn cảnh ra đời của tập “Nhật kí trong tù”. 
-Tháng 8/1942, Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Hồ Chí Minh sang Trung Quốc để 
tranh thủ sự viện trợ của thế giới với CMVN. 
- Sau nửa tháng đi bộ, vừa đến Túc Vinh, tỉnh Quảng Tây, người bị chính quyền 
Tưởng Giới Thạch bắt giam vô cớ. 
- 13 tháng ở tù (tháng 8 – 1942 – tháng 9 -1943) HCM đã sang tác 134 bài thơ chữ 
Hán đặt tên là “Ngục trung nhật kí – Nhật kí trong tù” 
2. Hoàn cảnh sang tác bài "Mộ - Chiều tối". 
  Mộ là bài thứ 31 của tập thơ. Cảm hứng được gợi lên trên đường chuyển lao từ 
Tĩnh Tây đến Thiên Bảo vào cuối thu năm 1942. 
II. Nội dung và Nghệ thuật bài thơ: 
1. Hai câu đầu: Bức tranh thiên nhiên chiều muộn nơi núi rừng. 
a)  Bức tranh thiên nhiên :  
-  Không gian: Cảnh thiên nhiên núi rừng  
- Thời gian: chiều tối 
-   Sự vật: 



 +   Cánh chim mỏi : cảm nhận rất sâu trạng thái bên trong của sự vật , một cảm 
nhận của con người hiện đại trên cơ sở ý thức sâu sắc cái tôi cá nhân trước ngoại 
cảnh. 
à Có sự tương đồng : chim mệt mỏi sau một ngày kiếm ăn , người tù mệt mỏi sau 
một ngày lê bước trên đường . 
à Sự hoà hợp giữa tâm hồn nhà thơ với cảnh vật thể hiện tình yêu thương của Bác 
đối với mọi sự sống trên đời . 
 +  Chòm mây lẻ loi trôi lững lờ qua lưng trời : gợi không gian cao rộng , êm ả của 
một buổi chiều thu. 
- Vẻ đẹp tâm hồn của Hồ Chí Minh : 
     + Yêu thiên nhiên  
     + Phong thái ung dung , tự tại. 
     + Ý chí nghị lực vượt lên lao tù khắc nghiệt.  
2. Hai câu sau: Bức tranh đời sống. 
- Không gian: xóm núi 
- Thời gian: đêm tối 
- Hình ảnh con người lao động: 
 +Vẻ đẹp khoẻ khoắn của người con gái xay ngô bên bếp lửa làm cho người đi 
đường có chút hơi ấm của ,niềm vui của sự sống  
 +  “ma bao túc” , “ bao túc ma hoàn” à điệp liên hoàn gợi vòng quay không dứt 
của chiếc cối xay, sự cần mẫn của cô gái lao động. 
-  Sự vận động của hình ảnh thơ: Chiều à Tối à sáng (hồng). Làm cho bức tranh 
ấm lên , sáng lên. Sự vận động của mạch thơ và tư tưởng Hồ Chí Minh : Từ tối à 
sáng , từ tàn lụi à sinh sôi , nảy nở ,từ buồn àvui , từ lạnh lẽo cô đơn à ấm nóng 
tình người. Chữ “hồng”  (Nhãn tự ). 
   Bài thơ “Chiều tối” thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, ý chí vượt lên 
hoàn cảnh khắc nghiệt của lao tù của nhà thơ chiến sĩ HCM. Nghệ thuật có sự kết 
hợp giữa cổ điển và hiện đại. Chất thép và chất tình. 
II. Đề bài luyện tập: 
    Có ý kiến cho rằng : thơ Hồ Chí Minh đậm chất Đường thi mà lại rất hiện đại. 
Có thể nhận thấy điều này  trong bài thơ Chiều tối như thế nào? 

................................................................................ 
 

 
Bài :                                           TỪ ẤY 
                                                                   Tố Hữu. 

II. Kiến thức tác giả, tác phẩm: 
1. Tác giả: 

- Tố Hữu (1920 – 2002) tên là Nguyễn Kim Thành, quê Quảng Điền, TT Huế. 
- 1938 được kết nạp đảng, từ đó sự nghiệp thơ ca gắn liền với sự nghiệp CM. 



- Thơ TH tiêu biểu cho phong cách trữ tình -  chính trị và mang đậm chất dân tộc 
từ nội dung đến hình thức. 
- TH được trao nhiều giải thưởng cao quý: Giải thưởng HCM về VHNT 1996, giải 
thưởng văn học ASEAN (1999). 

2. Tác phẩm chính: 
- Từ ấy. 
- Việt Bắc. 
- Gió lộng. 
III. Bài thơ “Từ ấy”: 
1. Xuất xứ: 

 Thuộc phần Máu lửa của tập Từ ấy, sáng tác tháng 7-1938, đánh dấu  mốc quan 
trọng trong cuộc đời Tố Hữu. 

2. Nội dung &Nghệ thuật: 
a. Khổ 1: Niềm vui. Lòng biết ơn của nhà thơ bắt gặp ánh sáng lí tưởng CM. 
 - Hai dòng đầu: 
 + “Từ ấy” là mốc thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc đời tác giả, 
tháng 7 -1938 nhà thơ được kết nạp vào Đảng Cộng Sản. 
 + Động từ : “bừng”, “chói” + Các hình ảnh ẩn dụ : nắng hạ , mặt trời chân lí.  
àÁnh sáng lí tưởng mở ra trong tâm hồn  tâm hồn nhà thơ một chân trời mới của 
nhận thức, tư tưởng , tình cảm . 
 - Hai dòng tiếp : Cụ thể hóa ý nghĩa , tác động của ánh sáng , lí tưởng ( so sánh ). 
Thể hiện vẻ đẹp , sức sống mới của tâm hồn và của hồn thơ Tố Hữu. 
     Bốn dòng thơ thể hiện niềm vui, lòng biết ơn của nhà thơ khi bắt gặp ánh sáng 
lí tưởng CM. 
b. Khổ 2: Nhận thức mới. 
  - Lí tưởng Đảng đã đem đến cho nhà thơ nhận thức mới trong cuộc sống, từ bỏ “ 
cái tôi” cá nhân gắn bó với “ cái ta” chung của mọi người. 
  + Cụm từ “tôi buộc tôi” tự nguyện tự giác, không ai đòi, ai bắt. 
  + “tôi với mọi người” để tình “ Trang trải”  tâm hồn nhà thơ trải rộng với cuộc 
đời.  “ Để hồn tôi .... mạnh khối đời”. Hình ảnh ẩn dụ những người cùng chung 
cảnh ngộ, xây dựng khối đoàn kết tạo nên sức mạnh đấu tranh xóa bỏ áp bức bất 
công. Đây cũng là trách nhiệm của một người cộng sản. 
        à Nhà thơ tự đặt mình giữa cuộc đời và môi trường rộng lớn của quần chúng 
lao khổ. Tình cảm  giai cấp , sự quan tâm đặc biệt đến quần chúng lao khổ . 
c. Khổ 3: Lẽ sống mới. 
- Cấu trúc câu khẳng định+ Điệp từ “ là” cùng với các từ : con , anh , em à tình 
cảm gia đình đằm ấm mà tác giả là 1 thành viên . 
- Tác giả đặc biệt quan tâm tới những “ kiếp phôi pha” , những em nhỏ không áo 
cơm . à Lòng căm giận trước bao bất công , ngang trái của xã hội cũ , Tố Hữu sẽ 
hăng say hoạt động Cách Mạng. 



 - Hình ảnh tươi sáng, giàu ý nghĩa tượng trưng; ngôn ngữ gợi cảm, giàu nhạc điệu, 
giọng thơ sảng khoái, nhịp điệu hăm hở,… 
     Từ ấy là tuyên ngôn về lẽ sống của người chiến sĩ cách mạng, đồng thời cũng là 
tuyên ngôn nghệ thuật của một nhà thơ cách mạng, có ý nghĩa mở đầu, định hướng 
cho toàn bộ quá trình sáng tác của TH sau này. 

IV. Đề bài luyện tập 
1. Theo Đặng Thai Mai, tập thơ Từ ấy là “ bó hoa lửa lộng lẫy, nồng nàn”. 

Hãy tìm vẻ đẹp đó trong bài thơ Từ ấy. 
2. Viết một đoạn văn nói lên cảm nghĩ của anh (chị) về khổ thơ mà mình cho 

là hay nhất trong bài thơ Từ ấy. 
.............................................................................. 

 
Bài :                                               TÔI YÊU EM 
                                                                       A. Pu- Skin 
I.  Kiến thức tác giả, tác phẩm: 
1. Tác giả. 
- Pu-Skin (1799 – 1837) nhà thơ Nga thiên tài, thành công trên nhiều thể loại văn 
chương nhưng trước hết và chủ yếu là thơ trữ tình: 
 - Đóng góp cho VH Nga về. 
  + Nội dung: Thể hiện tâm hồn nhân dân Nga khao khát tự do và tình yêu. 
  + Hình thức NT: Xây dựng và phát triển ngôn ngữ VH Nga. 
    2.Tác phẩm chính: 
- Ép- ghê- nhi- Ô- nhê- ghin. 
- Cô tiểu thư nông dân. 
- Con đầm pích. 
II. Bài thơ:  TÔI YÊU EM. 

1. Xuất xứ. 
- Được khơi nguồn từ mối tình của nhà thơ với A. A. Ô- lê- nhi- na.  
- Mùa hè năm 1829 nhà thơ đã ngỏ lời cầu hôn nhưng không được chấp nhận. 

Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh đó. 
2. Nội dung & Nghệ thuật: 

a. Bốn dòng thơ đầu: 
*  “Tôi yêu em” lời mở đầu bài thơ cũng là điệp khúc nhấn mạnh cảm xúc chủ đạo 
của bài thơ. 
- Lời bộc lộ chân thành của một trái tim trung thực. 
- Lời lẽ giản dị, diễn tả chính xác tương quan tình cảm vừa gần, vừa xa, vừa rụt rè, 
vừa đằm thắm, mang sắc thái trầm tĩnh, tự tin, đúng mực, có ý thức về mình hết 
sức tinh tế. 
-  “chưa hẳn, chừng có thể “: Khẳng định một tình yêu âm thầm nhưng say mê, dấu 
hiệu của tình cảm bền vững của một trái tim yêu chung thuỷ. 



- Ngọn lửa tình: người dịch đưa hình ảnh ẩn dụ thể hiện một tình yêu cháy bỏng. 
* Lí trí: Không để em buồn, em bận lòng nên dừng bước. Tình cảm vẫn hướng về 
em. Sự điềm tĩnh của lí trí, dồn nén của tình cảm, sự cao thượng, tế nhị của tình 
yêu, tôn trọng người mình yêu. 
   Bốn dòng thơ đầu nhân vật trữ tình khẳng định tình cảm chân thành của mình và 
xin rút lui vì người mình yêu. 
b) Bốn câu còn lại: 
* Hai câu đầu:  
- Điệp ngữ “tôi yêu em” lặp lại nhằm để nhấn mạnh và khẳng định tình cảm của 
nhân vật trữ tình với em 
- Trạng thái tình cảm: “có lúc, có khi” - rụt rè, hậm hực, ghen tuông  
à Hai câu thơ vừa thú nhận, vừa khơi mở tình cảm của một tình yêu chưa lụi tắt. 
* Hai câu còn lại: 
- Khẳng định bản chất của một mối tình: Chân thành đằm thắm 
- Lời cầu chúc chân thành độ lượng của một trái tim nhân hậu. Tạo nên giá trị nhân 
văn cao cả của bài thơ. 
   Bài thơ thể hiện tình cảm chân thành, cao thượng, nhân ái của một tình yêu đơn 
phương.  Lời thơ giản dị, trong sáng. 
III. Đề bài luyện tập: 

Tìm những nét tương đồng trong tình yêu ở Tôi yêu em ( Pu- Skin) với Tương 
tư (Nguyễn Bính). 

 
........................................................................................ 

 
Bài :                             NGƯỜI TRONG BAO 

                                                              Sê Khốp. 
I.  Kiến thức tác giả, tác phẩm: 
1. Tác giả 

- Sê-khốp (1860-1904), nhà văn Nga kiệt xuất. 
- Xuất thân: gia đình buôn bán nhỏ. 
- Tốt nghiệp ĐH Tổng Hợp Mat-xco-va, khoa Y, là bác sĩ  vừa viết báo, viết văn. 
- Năm 1887, ông được nhận giải thưởng Puskin của Viện Hàn lâm khoa học Nga. 
- Năm 1900, được bầu làm viện sĩ danh dự Viện Hàn lâm khoa học Nga. 
   2. Tác phẩm chính: 
- Anh béo anh gầy. 
- Con kì nhông. 
- Phòng số 6 
II. Tác phẩm “Người trong bao”. 
1.Xuất xứ: 



- “Người trong bao” (1898) được sáng tác lúc nhà văn dưỡng bệnh ở thành phố I-
an-ta trên bán đảo Crum, biển đen 
 2. Nội dung. 
a. Bê-li-cốp: ngoại hình, thói quen. 
- Ngoại hình: đi giày cao su, cầm ô, mặc áo bành tô cốt bông, đeo kính râm,... 
- Thói quen: giấu mọi thứ vào bao, ngợi ca quá khứ, đóng kín cửa, trùm chăn, đi 
thăm nhà này nhà nọ nhưng chẳng nói gì. 
  Chốn tránh thực tế, lúc nào cũng sợ hãi, rúm ró, sản phẩm của một thời đại con 
người bị áp chế, bị giam hãm tù đày trong những thông tư, chỉ thị 
    Con người có lối sống ki quặc, thậm chí kì dị, luôn thu mình vào trong cái vỏ, 
tạo cho mình thứ “bao” có thể ngăn cách, bảo vệ khỏi ảnh hưởng của cuộc sống 
bên ngoài. 
b. Bê-li-cốp và những mối quan hệ xã hội. 
- Với đồng nghiệp: 
+ Giáo viên, hiệu trưởng sợ hắn. 
+ Nhân dân  thành phố sợ hắn. 
-Với chị em Va-ren-ca (những người mới đến, hồn nhiên, phóng khoáng, yêu đời) 
+ Yêu Va-ren-ca: tình yêu trong bao. 
+ giãi bày với Cô-va-len-cô: thanh minh, giáo huấn. 
Thể hiện cái nhìn kì quặc, hoàn toàn dị ứng với cái mới 
+ Thái độ trước phản ứng của Cô-va-len-cô: bối rối, luống cuống, hoảng hốt, mất 
vai trò kẻ khủng bố. 
   Bê li-cốp là kiểu “người trong bao”, “lối sống trong bao”, “tính cách trong 
bao”.Kiểu người đó đã đầu độc bầu không khí nước Nga, ảnh hưởng đến đạo đức, 
văn hoá của nước Nga đương thời.  
c. Cái chết của Bê-li-cốp: 
- Nguyên nhân: 
+ tiếng cười ha ha ha của Va-ren-ca. 
+ Va-ren-ca và hai người nữa thấy hắn ngã. 
  Sợ chuyện đến ông hiệu trưởng, ông thanh tra, sợ thành trò cười, sợ bị ép về hưu 
→ cái chết vô lí: thực trạng phi lí trong xã hội Nga 
→ Bê-li-cốp là nạn nhân của chính mình. 
- Thái độ của y: dễ chịu, tươi tỉnh, vui mừng vì được chui vào bao. Vui vì được 
chết, mục đích cuộc đời là được nằm trong quan tài. 
→ mỉa mai, đầy thương cảm. 
-Thái độ của mọi người: 
+ Nhẹ nhàng, thoải mái: hết bị Bê-li-cốp khủng bố. 
+ Nặng nề, mệt nhọc, vô vị, không tự do hoàn toàn: tự giam hãm chính mình, 
không dám đấu tranh, không dám thay đổi. 
→ ý nghĩa phê phán: lối sống "thu mình vào bao" của một bộ phận trí thức Nga 



→ lời cổ vũ cho sự đổi thay (lời của nhân vật I-va-nứt). 
d) Ý nghĩa tư tưởng - nghệ thuật của biểu tượng “cái bao”. 
* Nghĩa thực: Cái bao là vật dùng để bao, gói, đựng đồ vật, hàng hoá,.. hình hộp, 
hình túi.( đựng ô, đựng đồng hồ, đựng dao,..). 
* Nghĩa tượng trưng, khái quát. Tượng trưng cho lối sống thu mình thiển cận, ti 
tiện, bảo thủ lạc hậu, nó có sức gậm nhấm, hoen gỉ tâm hồn con người, đồng thời 
nó đánh thức trong lòng người đọc nó khát khao về một cuộc đời khác đáng sông 
cao thượng, trong sáng 
3. Nghệ thuật: 
- Chọn ngôi kể: NV trong truyện đồng thời là NV người kể chuyện (Bu-Sơ-Kin) 
ngôi thứ nhất (xưng tôi). Tác giả vẫn giữ ngôi thứ ba kể lại câu chuyệnà gần gũi, 
chân thật của câu chuyện. 
 - Giọng kể: Mỉa mai, châm biếm mà trầm tĩnh chậm buồn, bề ngoài có vẻ khách 
quan, bình thản như dấu bên trong sự bức xúc, trăn trở, mạnh mẽ, sâu sắc. 
 - NT xây dựng NV điển hình với tính cách kì quái mà vẫn chân thật, có ý nghỉa tiêu 
biểu, qua lời kể, qua chân dung ngoài hình, lời nói, cử chỉà khái quát thành tính 
cách lối sống. 
 - NT xây dựng biểu tượng: Hình ảnh (cái bao) và lời nói (sợ nhở…gì) vừa có ý 
nghĩa cụ thể vừa biểu trung chi tiết cái chết của Bê-Li-Cốp. 
 - Kết thúc truyện bằng cách trực tiếp phát triển chủ đề qua một câu cảm: “không 
thể… được”à gây ấn tượng mạnh đối với người đọc. 
 III. Đề bài luyện tập 
   Trong cộng đồng gần gũi với mình anh( chị) có nhận thấy “ hiện tượng Bê- Li- 
Cốp” không ? 

..................................................................................... 
 
Bài .                     NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN                                                                        

                                            Trích “Những người khốn khổ” - V. Huy Gô 
I.  Kiến thức tác giả, tác phẩm: 
1. Tác giả. 
Vich-to Huy-gô(1802-1885) nhà văn thiên tài nước Pháp; danh nhân VH nhân loại, 
người bạn lớn của những người khốn khổ luôn hoạt động vì sự tiến bộ của con 
người. 
2. Tác phẩm chính: 
- Nhà thờ Đức Bà Pa- ri. 
- Chín mươi ba. 
- Lá thu.  
II. Đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền”: 
1.Xuất xứ 

“Người cầm quyền khôi phục quy quyền” nằm ở cuối phần thứ nhất (“Những  



người khốn khổ” được chia 5 phần). Phăng-tin, thị trưởng Ma-đơ-len (Giăng  Van-
giăng) rơi vào tay Gia-ve. Phăng-tin tắt thở khi biết sự thật về ông thị trưởng và 
con gái mình. 
2. Nội dung & Nghệ thuật: 
   a. Nghệ thuật đối lập hai nhân vật Giăng Văn-giăng và Gia-ve. 

+ Nhân vật Gia –ve: 
So sánh, phóng đại: 
- Giọng nói: “tiếng thú gầm” 
- Cặp mắt : “như cái móc sắt…quen kéo giật vào hắn bao kẻ khốn khổ” 
- Cái cười: “phô ra tất cả hai hàm răng…” 
Ẩn dụ:  Ác thú. 

- Ngang ngược, hống hách. 
- Tàn nhẫn , thiếu lương tâm. 

+ Nhân vật Giăng Van-giăng: 
-  Ngôn ngữ: nhẹ nhàng,  điềm tĩnh…thì thầm, hạ giọng. 
-  Hành động: Phăng-tin yên lòng, giữ sự thanh thản cho tâm hồn đau khổ. 
-  Lấy lại uy quyền lăm lăm cái thanh giường trong tay, nhìn Gia-ve trừng trừng, 
khi Phăng-tin hấp hối. Căm phẫn trước cường quyền, chở che cho người khốn khổ. 
à Hình tượng đối lập với Gia-ve.                                   
    Miêu tả gián tiếp:  Qua cảnh tượng mà bà sơ chứng kiến: lời thì thầm của Giăng 
Van –giăng khi Phăng-tin hấp hối …nụ cười không sao tả, đôi mắt xa xăm đầy ngỡ 
ngàng…khi đi vào cõi chết.à  Hình ảnh của một vị cứu tinh, đấng cứu thế. 
  Hàng loạt câu hỏià Khắc sâu hơn hình tượng nhân vật Giăng Van -giăng. 
 Bình luận ngoại đề:    “ chết tức là đi vào bầu ánh  sáng vĩ đại”à thanh thản, yên 
lòng. 
 b. Nội dung tư tưởng: 
- Tô đậm , ca ngợi một con người khác thường với trái tim tràn ngập tình thương 
à Thế giới lí tưởng của tác giả. 
- Giải quyết mâu thuẫn giữa Ác và thiện bằng tình thương. 
III. Đề bài luyện tập: 
   Yếu tố lãng mạn  chủ nghĩa của Huy- Gô thể hiện như thế nào ở đoạn trích này? 

............................................................................... 
 
Bài:             VỀ LUẬN LÍ XÃ HỘI Ở NƯỚC TA     

                         ( Trích Đạo đức và luân lí Đông Tây) - Phan Châu Trinh 
 

I. Kiến thức tác giả, tác phẩm:  
1. Tác giả: 
 - Phan Châu Trinh (1872 – 1926) hiệu là Hi mã, quê phú Ninh Quảng Nam. 
- PCT là nhà chí sĩ cách mạng nổi tiếng đầu XX, chủ trương cứu nước của ông là 



khai thông dân trí, mở mang công thương nghiệp; lợi dụng chiêu bài “khai hoá” 
của TDP để đấu tranh hợp pháp cải cách mọi mặt làm cho dân giàu nước mạnh trên 
cơ sở đó tạo nền độc lập cho nước nhà. 
- Phan Châu Trinh viết văn bằng cả chữ Hán, chữ Nôm, chữ quốc ngữ, có ý thức 
dùng văn chương làm cách mạng. Những áng văn chính luận lập luận đanh thép, 
đầy tính hùng biện; thơ dạt dào cảm xúc và thắm đượm tư tưởng yêu nước, tinh 
thần dân chủ. 
2. Tác phẩm chính. 
- Đầu Pháp chính phủ thư. 
- Tây Hồ thi tập. 
- Giai nhân kì ngộ diễn ca. 
II. Đoạn trích “Về luận lí xã hội ở nước ta”. 
1. Xuất xứ:  
   Thuộc phần 3 của bài diễn thuyết Đạo đức và luân lí Đông Tây, được Phan Châu 
Trinh diễn thuyết vào đêm 19- 11- 1925 tại Sài Gòn. 
2. Nội dung & Nghệ thuật. 
a) Phần 1: : Nêu hiện trạng của nước ta , khẳng định nước ta tuyệt nhiên không có 
luân lí xã hội 
* Đối tượng: 
- Bài diễn thuyết đọc vào đêm 19 -11 -1925 đối tượng trực tiếp là những người có 
mặt tại nhà hội thanh niên Sài gòn. 
- Tác giả còn muốn tác động đến cả nhân dân, đồng bào,những người yêu nước, 
đau xót trước thực trạng đất nước, muốn tìm con đường đi cho cả XH. Với tác giả 
họ là”người mình, người bên ta, người nước ta, ông cha mình, dân VN” 
* Cách đặt vấn đề của bài diễn thuyết: 
- Trực tiếp, thẳng thắn, phủ định những ngộ nhận có thể có ở người nghe: 
+ Ở nước ta chưa có luân lí XH so với quốc gia luân lí thì người mình còn rốt nát 
hơn nhiều. 
+ Không thể hiểu đơn giản luân lí XH chẳng qua là tình cảm bạn bè giữa người này 
với người khác. 
- Cách vào đề trực tiếp thẳng thắn thu hút người nghe ngay từ phút đầu tiên của 
cuộc diễn thuyết.  Phủ nhận những điều mà ông cho là vô bổ, thể hiện sự  nhạy 
cảm, tư duy sắc sảo của người diễn thuyết.  
b) Phần 2: 
* Tác giả sử dụng biện pháp so sánh:  
- Bên Châu Âu, bên Pháp với bên ta về ý thức nghĩa vụ giữa người với người trong 
phạm vi quốc gia: 
+ Bên Châu Âu, Pháp người ta rất hiểu cái nghĩa vụ của mỗi người trong nước: 
+ Nước ta không những không biết có chuyện tiến bộ, dân chủ mà còn sống theo 
kiểu”phải ai tai nấy, sống chết mặc  



 - So sánh “ngày nay” với “ngày xưa” về vấn đề “ý thức, nghĩa vụ giữa người với 
người”. 
+ Ngày xưa cha ông ta biết “sống phải bênh vực nhau”, “biết góp gió thành bão” 
vị lợi ích chung. 
+ Ngày nay (thời PCT) con người cũng như dân tộc”trơ trọi, lơ láo, sợ sệt, ù lì”. 
* Nguyên nhân dẫn đến tình trạng dân không biết đoàn thể, không coi trọng 
công ích, xã hội không có luân lí: 
Là do sự thối nát của bọn quan lại Nam Triều.  một loạt câu cảm thán thể hiện sự 
mỉa mai, khinh bỉ đả kích bọn quan lại tay sai cấu kết với thực dân và nỗi xót xa 
trước thực trạng nước nhà. 
c) Phần 3:  Mối quan hệ mật thiết giữa: Truyền bá XHCN, gây dựng đoàn thể 
với sự nghiệp dành tự do độc lập. 
- Thực trạng dân trí nước ta quá thấp, ý thức đoàn thể người Việt rất kém (trở ngại 
cho sự nghiệp cứu nước) 
- Tác giả kêu gọi xây dựng đoàn thể và lật đổ chế độ chuyên chế thối nát nhưng 
muốn có đoàn thể thì phải truyền bá XHCN trong dân VN.à Cách lập luận chặt 
chẽ, có sức thuyết phục cao. 
Đoạn 3: Nêu lên giải pháp : muốn giành độc lập, tự do thì phải gây dựng đoàn thể; 
muốn có đoàn thể thì phải truyền bá xã hội chủ nghĩa. 
III.Đề bài luyện tập: 

1. Anh/ chị học được ở bài luận những gì về nghệ thuật? 
2. Nêu giá trị của bài luận với đương thời và với hiện nay. 

.................................................................................. 
Bài.                           MỘT THỜI ĐẠI TRONG THI CA 

                                   (Trích “Thi nhân Việt nam” Hoài Thanh, Hoài Chân)   
 
I. Kiến thức tác giả, tác phẩm:  
1. Tác giả: 
  - Hoài Thanh tên là Nguyễn Đức Nguyên (1909 – 1982) quê Nghệ An. 
Trước 1945: là trí thức tham gia nhiều phong trào yêu nước. 
- Hoài Thanh là nhà phê bình VH xuất xắc nhất của VHVN hiện đại. Lối phê bình 
của ông thiên về thưởng thức, ghi nhận ấn tượng “lấy hồn tôi để hiểu hồn người” 
2. Tác phẩm chính: 
- Văn chương và hành động. 
- Thi nhân Việt Nam. 
- Có một nền văn hóa Việt Nam. 
II.Tác phẩm “Một thời đại trong thơ ca”. 
1. Xuất xứ: 
- Bài tiểu luận được trích “thi nhân Việt Nam”. 
- Bài viết tổng kết sâu sắc phong trào Thơ mới . 



2. Nội dung.  
- Nêu vấn đề: đi tìm “ điều ta cho là quan trọng hơn; tinh thần thơ mới” ; cái khó là 
ranh giới giữa thơ cũ và thơ mới không dễ nhận ra và đè nghị phải dựa vào mỗi bài 
thơ hay của mỗi thời đại; “ nhìn vào đại thể” theo nguyên tắc mới, cũ tiếp nối, qua 
lại để thấy cái đặc sắc của mỗi thời đại thi ca. 
- Xác định tinh thần thơ cũ là ở chữ “ta” , tinh thần thơ mỡi là ở chũ “tôi” 
- Phân tích sự vận động của thơ mới với “cái tôi” cùng bi kịch của nó: 
- Chỉ ra tính chất tội nghiệp của “ cái tôi” trong thơ mới. Nói chung thơ mới nói lên 
cái bi kịch đang diên xra trong tâm hồn thế hệ trẻ đương thời; ít nhiều là bộc lộ 
lòng yêu nước. 
 3.Nghệ thuật. 
Tính khoa học 
+ Cách lập luạn chặt chẽ, từ khái quát tới cụ thể, từ xa đến nay, từ xa đến gần. Điều 
này đã phản ánh tư duy khoa học, sự am hiểu thấu đáo đối tượng phân tích của tác 
giả. 
+ Luôn gắn những nhận định khái quát với luạn cứ cụ thể, đa dạng, có sức thuyết 
phục cao; có sự so sánh giữa thơ cũ và thơ mới. 
Tính nghệ thuật: Cách dẫn dắt ý theo mạch cảm xúc tinh tế, uyển chuyển và bằng 
ngôn ngữ, nhịp điệu. 
III. Đề bài luyện tập. 
   Việc đi sâu vào cái tôi cá nhân, cá thể của tác giả Thi nhân Việt Nam có ý nghĩa 
như thế nào đối với sự phát triển của phong trào thơ mới nói riêng và thơ ca nói 
chung? 
     
                                    TÁC PHẨM ĐỌC THÊM 

 
Bài:                                                LAI TÂN 
                                                          “Nhật kí trong tù” -- Hồ Chí Minh. 
 1. Nội dung : 
 -Ba câu đầu : Những kẻ thực thi công vụ vi phạm pháp luật :  
à Sự thực về  bộ máy chính quyền Lai Tân: thối nát, vô trách nhiệm.  
  - Câu cuối: “Thái bình thiên” hạ một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, bất ngờ à Thái 
độ châm biếm thật thâm thuý sâu sắc của tác giả . 
2. Nghệ thuật : 
  - Nghệ thuật trữ tình kết hợp với bút pháp châm biếm. 
3. Ý nghĩa của văn bản : 
 Thực trạng đen tối , thối nát của một xã hội tưởng như yến ấm , tốt lành .  
 
Bài:                                     NHỚ ĐỒNG 
                                                  “Từ ấy” – Tố Hữu. 



1. Nội dung &Nghệ thuật : 
 a. Nỗi nhớ  da diết cuộc sống bên ngoài nhà tù: 
- Được gợi lên từ tiếng hò: “Gì sâu …tiếng hò”  
 - Hình ảnh thôn quê: 
“Gió cồn thơm đất nhả mùi, ruồng tre mát, ô mạ xanh mơn mởn, nương khoai, xóm 
nhà tranh, lúa mềm xao xác, tiếng xe lùa nước, giọng hò” à Hình ảnh, âm thanh, 
màu sắc, mùi vị của cuộc sống dân dã nơi đồng quê, giờ đây trở nên gần gũi, thân 
quen. 
- Nhớ những con người lao động: 
“dãi gió dầm mưa, hiền như đất, rất thật thà,..” à cần cù, chất phát, họ là chủ của 
đất đai, , làm nên mùa màng, cuộc sống, âm thầm bền bỉ mà bất diệt. 
- Nhớ những kỉ niệm chính mình: 
Nhớ ngày xưa “băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời”, “theo mãi vòng quanh quẩn” đến 
ngày gặp gỡ lí tưởng đảng, khao khát tự do để dấn thân vào con đường tranh 
đấu.Người tù nhớ da diết đồng quê : Dẫn chứng 
 b) Diễn biến tâm trạng của tác giả: 
- Nỗi nhớ từ hiện thực về quá khứ sau đó trở về với hiện thực. 
- Nỗi “nhớ đồng” hàm chứa nhiều nỗi nhớ- nhớ cuộc đời, khao khát tự do- và cả 
niềm phẫn uất với thực tại. 
   Bài thơ thể hiện tình cảm thiết tha gắn bó với quê hương qua nỗi nhớ da diết của 
người chiến sĩ cách mạng trong tù. 
 
Bài:                                TƯƠNG TƯ 
                                                Nguyễn Bính 
1. Nội dung : 
 a.Tâm trạng  tương tư của chàng trai: với những diễn biến yêu thương; hờn 
giận; trách móc àấp ủ đơn phương nỗi nhớ thương da diết. 
b. Khát khao, mong mỏi  một tình yêu lứa đôi hạnh phúc: 
- Hàng loạt những hình ảnh sóng đôi lãng mạn, thể hiện khát vọng tình yêu gắn 
liền với hạnh phúc, hôn nhân gia đình: 
- Hình ảnh ẩn dụ , ước lệ thân quen : cau, giầu. 
2.Nghệ thuật: 
 Hình ảnh và ngôn từ chân quê; thể thơ lục bát trữ tình ngọt ngào, cách ví von, so 
sánh quen thuộc, giọng điệu và hồn thơ trữ tình sáng tạo nhưng vẫn đậm chất dân 
gian.  
3.Ý nghĩa văn bản :Bài thơ thể hiện vẻ đẹp trữ tình của một tình yêu chân quê 
thuần phác. 
   
Bài :                                         CHIỀU XUÂN 
                                                                 Anh Thơ 



1. Nội dung : 
   a. .Vẻ đẹp tĩnh lặng của cảnh chiều xuân nơi miền quê Bắc bộ: 
  Hình ảnh tiêu biểu : mưa đổ bụi, đò vắng khách, quán tranh im lìm, Hoa xoan tím 
rụng. 
   b. Không khí và nhịp sống thôn dã trong trẻo, yên  bình, gần gũi với  nhiều 
hình ảnh sống  động: cỏ  non xanh biếc, đàn sáo đen, cánh bướm rập rờn, cô nàng 
yếm thắm,…  
 2. Nghệ thuật: 
Tả cảnh sinh động ànhiều hình ảnh tiêu biểu cho sắc xuân; lựa chọn từ ngữ gợi 
hình,gợi thanh, tả cái động à gợi cái tĩnh. 
  3. Ý nghĩa của văn bản : 
Ngơi ca vẻ đẹp của quê hương mỗi độ xuân về àTình yêu quê hương  đất nước 
bao trùm lên bức tranh quê buổi “ Chiều xuân”. 
 
                                                      BÀI THƠ SỐ 28 
                                                                           Ta- Go 
1. Những lí lẽ của trái tim: 
a) Tình yêu là sự khát khao thấu hiểu: 
- Đôi mắt em: cửa sổ tâm hồn biện pháp so sánhà Thể hiện niềm khát khao muốn 
thấu hiểu người mình yêu, muồn hoà hợp về tâm hồn với người yêu nhưng khát 
khao đó là vô vọng. 
- Anh: Không giấu em điều gì vì vậy em không biết gì về anh à Tâm tưởng anh, 
cảm xúc trái tim, sâu thẳm tâm hồn anh em không dễ gì nắm bắt, chính bản thân 
anh và em cũng không hiểu hết chính mình. 
b) Tình yêu là nguyện ước dâng hiến: 
- Anh sẵn sàng dâng hiến cuộc đời cho người yêu:  
+ Đời anh đẹp như hoa, quý như ngọc anh sẵn sàng dâng hiến cho em. 
+ Đời anh là trái tim một thế giới tinh thần bí ẩn vô biên không bao giờ chiếm lĩnh 
nổi. 
-  Trái tim anh là tình yêu. Tình yêu bao gồm nhiều sự đối lập (liên hệ bài sóng) 
vui sướng - khổ đau; những đòi hỏi - sự giàu sang tất cả vô biên, trường cửu. 
2. Nghệ thuật: 
- Hình ảnh tượng trưng ,so sánh (đôi mắt..trăng; trái tim = vương quốc; cô gái = 
nữ hoàng..) làm cho sắc thái cung bậc, tâm hồn, trái tim của người đang yêu trở 
nên lung linh, huyền ảo, tạo nên sức hấp dẫn riêng. 
- Bài thơ giàu tính triết lí : 
+ Biện pháp đối lập, các giả định, phản bác để tìm ra quy luật bản chất của nó. 
 
Bài: TIẾNG MẸ ĐẺ - NGUỒN GIẢI PHÓNG CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC 
                                                                        Nguyễn An Ninh 



  Câu 1: 
 - Ông chống lại thói “Tây hoá” lố lăng của không ít người An Nam lúc bấy giờ 
làm tổn thương đến tiếng mẹ đẻ. 
 - Ông phê phán quan niệm sai lầm cho rằng tiếng nước mình nghèo nàn nhưng vẫn 
khuyến khích giới trí thức học tiếng nước ngoài. 
    Câu 2:  Ông đề cao sức mạnh của tiếng nói dân tộc. “Như là người bảo vệ nền 
độc lập của dân tộc”.   D/C trang 90 SGK. 
    Câu 3: 
 - Tác giả trực tiếp phê phán lời trách cứ này không có cơ sở nào cả d/c. 
 - Tác giả chỉ ra nguyên nhân: sự bất tài của con người. “d/c”. 
    Câu 4:  Việc biết thêm ngôn ngữ nước ngoài là sự cần thiết nhưng không kéo 
theo việc từ bỏ tiếng mẹ đẻ. Việc học ngôn ngữ nước ngoài phải làm giàu cho ngôn 
ngữ nước mình. 
   Câu 5:  Trong hoàn cảnh nước nhà đang bị thực dân thống trị thì câu nói này 
không hoàn toàn đúng. Bởi vì nói như vậy là đặt tiếng nói lên một vị trí quá cao, 
tách rời khỏi nhiều yếu tố quan trọng khác trong sự kiện CM GPDT như đường lối 
CM, sức mạnh tự cường, vai trò lãnh đạo của Đảng CM… 

 
Bài :                          BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC 
                                                                             Ăng-ghen 
Nội dung &Nghệ thuật: 
1.   Phần 1: Sự ra đi của Mác. 
a) Nội dung:  Mác ra đi nhẹ nhàng như đang “ngủ thiếp đi thanh thản trên chiếc 
ghế bành” vào “chiều 14 tháng 3, lúc 3 giờ kém 15 phút”. Nhưng đó là sự ra đi của 
một vĩ nhân: “nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong những nhà tư tưởng hiện đại đã 
ngừng nghỉ” cùng với “giấc ngủ nghìn thu” 
b) Nghệ thuật. 
-  Câu văn trên vừa là cách nói giảm, nói tránh xoa dịu sự đau thương vừa không 
làm phai nhạt vị trí tầm vóc của Mác. 
- Giọng điệu đoạn văn trầm lắng, nhẹ nhàng, chậm rãi như tái thuật, kể chuyện vừa 
thủ thỉ tâm sự, vừa giãi bày niềm tiếc thương của Ăng-ghen, gia đình, người thân. 
2. Phần 2: Những cống hiến to lớn và tầm vóc vĩ đại của Mác. 
a) Những cống hiến vĩ đại của Mác. 
* Thứ 1: Mác đã tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người: 
- Vật chất có trước, ý thức có sau.  Khái quát thành vấn đề triết học: Cơ sở hạ tầng 
quyết định thượng tầng kiến. 
* Thứ2: Mác đã phát hiện ra giá trị thặng dư – quy luật vận động riêng của 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
  Tiền đề khoa học quan trọng để xây dựng một XH tốt đẹp không có hiện tượng 
người bóc lột người. 



* Thứ3: Mác là con người của hoạt động thực tiễn, “là một nhà cách mạng”.( đây 
là cống hiến quan trọng hơn cả) 
b) Yếu tố nghệ thuật biểu hiện: 
- Biện pháp luận so sánh tầng bậc (so sánh theo hình thức tăng tiến). 
-  Nghệ thuật trật tự tăng tiến “nhưng không chỉ có thế thôi”, “nhưng đấy không 
phải là điều chủ yếu ở Mác” vừa khẳng định nhấn mạnh vừa mở rộng phát triển 
nâng cao.  
3. Phần 3: Đánh giá tổng quát giá trị những cống hiến của Mác với nhân loại: 
- Mác chống lại xã hội tư sản, lật đổ nhà nước do tư sản lập ra. Mác chống laị bất 
công cường quyền và bạo quyền. 
- Cống hiến của Mác là tài sản chung của nhân loại, phục vụ cho quyền lợi của 
nhân dân lao động trên toàn thế giới.  
- Lời kết của bài điếu văn Ăng-ghen khẳng định sự bất tử của cuộc đời và sự 
nghiệp Mác bằng một lời cầu nguyện “Tên tuổi và sự nghiệp của ông đời đời sống 
mãi!”. 
4. Thái độ và tình cảm của Ăng-ghen đối với Mác: 
- Thái độ kính trọng, đề cao, ngợi ca, tôn vinh Mác. 
- Tình cảm tiếc thương sâu nặng. 
Đối với những bài đọc thêm, GV và HS có thể chuyển về đọc hiểu để ôn tập 
 

PHẦN II: TIẾNG VIỆT 
 

Bài:                           NGHĨA CỦA CÂU 
I. Hai thành phần nghĩa của câu: 
1.  Mỗi câu thường có 2 thành phần nghĩa: 
- Nghĩa thứ nhất là đề cập đến một vài sự việc gọi là nghĩa sự việc. 
- Nghĩa thứ 2 là thái độ, sự đánh giá của người nói đối với sự việc đó gọi là nghĩa 
tình thái. 
2.  Trong câu 2 nghĩa trên hoà quyện vào nhau: 
- Không thể có nghĩa sự việc mà không có nghĩa tình thái, cả khi không có từ ngữ 
riêng thể hiện nghĩa tình thái thì nghĩa tình thái vẫn tồn tại trong câu. 
-  Trong câu có thể chỉ có chỉ có nghĩa tình thái (chà! chà!) không có nghĩa sự việc. 
II. Nghĩa sự việc. 
1. Sự việc trong hiện thực khách quan rất đa dạng và thuộc nhiều thể loại khác 
nhau nên câu cũng có nghĩa sự việc khác nhau. (HS tham khảo VD SGK và VD 
thêm để ôn tập tốt hơn) 
- Câu biểu hiện hành động. 
- Câu biểu hiện trạng thái, tính chất. 
- Câu biểu hiện quá trình. 
- Câu biểu hiện tư thế. 



- Câu biểu hiện sự tồn tại. 
- Câu biểu hiện quan hệ. 
2. Các thành phần ngữ pháp thường biểu hiện nghĩa sự việc là: Chủ ngữ, vị 
ngữ, trạng ngữ, khởi ngữ và một số thành phần phụ khác. . (HS tham khảo VD 
SGK và VD thêm để ôn tập tốt hơn) 
III. Nghĩa tình thái 
- Thể hiện sự nhìn nhận, đánh giá, thái độ của người nói đối với sự việc. 
- Thể hiện thái độ, tình cảm của người nói đối với người nghe. 
- Có thể biểu hiện riêng nhờ các từ ngữ tình thái. 
VD: 
* Khẳng định tính chân thức của sự việc:  
Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ  không phải từ tay 
Pháp (Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh). 
 
Bài:                      ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH CỦA TIẾNG VIỆT 
1. Tiếng là đơn vị cơ sở của ngữ pháp: 
- Đơn vị ngữ pháp cơ sở là tiếng. Mỗi tiếng về ngữ âm là một âm tiết, còn về mặt 
sử dụng thì có thể là từ hoặc yếu tố cấu tạo từ. 
VD: Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ (Từ ấy - Tố Hữu) . Có 7 âm tiết, 7 tiếng. 
2.  Từ không biến đổi hình thái. 
VD:  Ta về ta tắm ao ta. 
- Xét về mặt ngữ pháp: Ta (1) chủ ngữ vế thứ nhất. 
                                      Ta (2) chủ ngữ vế thứ 2. 
                                       Ta (3) bổ ngữ chỉ đối tượng của tắm. 
- Về mặt phát âm và chữ viết của 3 tiếng (ta) này giống nhau 
3. Biện pháp chủ yếu để biểu thị ý nghĩa ngữ pháp là sắp đặt từ theo thứ tự 
trước sau và sử dụng các hư từ: 
- Ý nghĩa ngữ pháp được biểu hiện nhờ trật tự từ và hư từ. 
VD:  Tôi đang làm việc/ Tôi đã làm việc rồi/ Tôi vừa làm việc xong (đã, đang, vừa 
là hư từ). 
 
Bài:             PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN 
I. Văn bản chính luận. 
    Văn bản chính luận là phong cách ngôn ngữ độc lập dùng trong phạm vi trình 
bày quan điểm chính trị đối với một vấn đề chính trị XH nào đó. 
- Thời xưa: bao gồm các thể hịch, cáo, thư sách, chiếu biểu,... 
- Ngày nay: gồm các cương lĩnh, bản tuyên ngôn, bình luận, xã luận, tham luận 
chính trị, lời phát biểu về các vấn đề chính trị,... 
- Văn bản chính luận bao gồm cả văn bản viết và nói. 
II. Các phương tiện diễn đạt và đặc trưng của phong cách ngôn ngữ. 



1. Các phương tiện diễn đạt: 
- Từ ngữ: Sử dụng nhiều từ ngữ chính trị 
- Câu văn: 
+ Kết cấu câu chuẩn mực. 
+ Các câu liên kết với nhau trong mạch suy luận. 
+ Nhiều câu văn phức hợp có quan hệ từ. 
- Biện pháp tu từ: 
+ Dạng nói và dạng viết sử dụng khá nhiều biện pháp tu từ. 
+ Dạng nói: Ngữ điệu đóng vai trò quan trọng để thuyết phục người nghe. 
2. Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ chính luận: 
- Tính công khai về quan điểm chính trị: 
-  Tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận. 
- Tính truyền cảm, thuyết phục. 
 

PHẦN III: LÀM VĂN 
 
Bài:                              THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ  
 I. Mục đích của thao tác lập luận bác bỏ. 
1. Bác bỏ là gì? 
Bác bỏ là, gạt đi, không đồng tình hoặc chấp thuận (Bác bỏ ý kiến, bác bỏ luận 
điệu vu khống, dự án bị bác bỏ). 
2. Mục đích của bác bỏ: 
- Nghị luạn về bản chất là tranh luận, tranh luận để bác bỏ những quan niệm, quan 
điểm , ý kiến không đúng, bày tỏ và bênh vực những ý  kiến đúng đắn. 
- Để nghị luận thêm sâu sắc và giàu tính thuyết phục, cần phải biết bác bỏ, dùng 
các lí lẽ dẫn chứng đúng đắn, khoa học để chỉ rõ những sai lầm, lệch lạc, thiếu 
khoa học của một quan điểm, ý kiến nào đó. 
3. Yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ. 
- Nắm chắc những quan điểm, ý kiến sai lầm cần bác bỏ. 
- Đưa ra các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục. 
- Thái độ thẳng thắn nhưng cẩn trọng, có chừng mực phù hợp với hoàn cảnh và đối 
tượng tranh luận. 
II. Cách bác bỏ: 
1. Có thể bác bỏ một luận điểm, luận cứ hoặc cách lập luận bằng cách nêu tác hại, 
chỉ ra nguyên nhân hoặc phan tích từng khía cạnh sai lệch, thiếu chính xác..của 
luận điểm, luận cứ, lập lụân ấy. 
2.  Khi bác bỏ, cần diễn đạt rành mạch, sáng rõ, uyển chuyển, để người có quan 
điểm, ý kiến sai lệch, người nghe dễ chấp nhận. 
 
Bài:                        THAO TÁC LẬP LUẬN BÌNH LUẬN 



I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bình luận: 
1. Lập luận bình luận là gì? 
Lập luận bình luận là một kiểu lập luận nhằm đề xuất thuyết phục người đọc, 
người nghe tán đồng với ý kiến đánh giá, bàn bạc của mình về một vấn đề, hiện 
tượng nào đó trong đời sống hoặc trong văn học. 
2. Mục đích:  
  lập luân bình luận nhằm đề xuất, thuyết phục người đọc, người nghe tán đồng với 
nhận xét, đánh giá, bàn luận của mình về một hiện tượng, vấn đề trong đời sống 
hoặc trong văn học. 
3. Yêu cầu: 
- Đưa ra được những nhận định, đánh giá: Đúng – sai; hay - dở để bàn bạc sâu rộng 
về vấn đề. 
- Những nhận định, đánh giá phải có cơ sở lí luận và thực tiễn mới có sức thuyết 
phục. 
- Quan điểm của người bình luận phải rõ ràng, lập luận phải chặt chẽ, bố cục phải 
mạch lạc, lời văn phải trong sáng và có sức thuyết phục, lôi cuốn mọi người. 
II. Cách bình luận. 
1. Bước 1: Nêu hiện tượng vấn đề cần bình luận. 
 2. Bước 2: Đánh giá hiện tượng vấn đề cần bình luận. 
3. Bước 3: Bàn về hiện tượng vấn đề cần bình luận. 
 
Bài:  LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN 
1.Trong đoạn văn thường sử dụng một hoặc hai thao tác lập luận kết hợp. 
2. Sử dụng kết hợp các thao tác trong đó có một thao tác chính, thao tác còn lại có 
tính hỗ trợ cho thao tác chính. 
3. Kết hợp các thao tác giúp cho đoạn văn nội dung được sáng rõ, hình thức linh 
hoat. 
 
Chú ý: Phần bài tập vận dụng của hai thao tác trên, GV và HS luyện tập kết hợp 
với bài tập đọc hiểu để làm sáng rõ lí thuyết. 
 
 
 
Bài:                   TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 
1. Khái niệm: 
  Tóm tắt văn bản nghị luận là trình bày ngắn gọn nội dung của văn bản gốc theo 
một mục đích định trước. 
2. Yêu cầu: 
- Đọc kĩ văn bản gốc 



- Dựa vào nhan đề, phần mở đầu và kết thúc để lựa chọn những ý, những chi tiết 
phù hợp với mục đích tóm tắt. 
- Đọc kĩ từng đoạn trong phần triển khai để nắm được các luận điểm và luận cứ 
làm sáng tỏ mục đích của văn bản. 
- Tìm cách diễn đạt ngắn gọn, mạch lạc nội dung tóm tắt. Văn bản tóm tắt cần phản 
ánh trung thực nội dung của văn bản gốc. 
 
Bài:                      VIẾT TIỂU SỬ TÓM TẮT 
I. Mục đích, yêu cầu của tiểu sử tóm tắt. 
1.  Tiểu sử tóm tắt là gì? 
Tiểu sử tóm tắt là văn bản thông tin một cách khách quan, trung thực những nét cơ 
bản về cuộc đời, sự nghiệp của một cá nhân (nhà văn, nhà thơ, nhà chính trị, nhà 
khoa học, một cán bộ, một người dân bình thường). 
2. Tiểu sử tóm tắt nhằm: 
- Thể hiện những hiểu biết về đối tượng được tóm tắt. 
- Giới thiệu cho người khác. 
- Cung cấp thông tin cho quản lí, sử dụng lao động. 
- Làm cơ sở để hiểu những sáng tác của tác gia được tóm tắt (tác gia VH) 
3. Yêu cầu đối với tiểu sử tóm tắt. 
- Thông tin một cách khách quan, chính xác. 
- Nội dung và độ dài phù hợp với mục đích. 
- Văn phong cô đọng, trong sáng, không sử dụng các biện pháp tu từ. 
II. Cách viết tiểu sử tóm tắt. 
1. Bản tiểu sử tóm tắt cần chính xác, chân thực, ngắn gọn. 
2. Nêu được những nét tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp của người được giới thiệu. 

 
……………………………………………………………………. 

 
PHẦN IV.    ĐỀ THI MINH HỌA 

 
ĐỀ 1:                    Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu sau 
...Khi nhìn cuộc đời với ánh mắt tiêu cực, người ta sẽ luôn thấy hoài nghi, lo âu, sợ 
hãi. Lúc đó, người ta sẽ không làm việc tốt hơn, ít yêu thương hơn, ít cống hiến hơn; 
sẽ đánh mất tiềm năng và sự tốt đẹp trong bản thân họ. Sự quá tải thông tin tiêu cực 
sẽ làm mất niềm tin, không mang lại cho xã hội sự an toàn hơn và không giúp cho 
cuộc sống tốt đẹp hơn. 
...Khi gửi niềm tin yêu vào con người, nếu ta là một người sống hết mình vì mọi 
người, luôn tin tưởng, sẵn sàng bao dung và tha thứ thì ta sẽ có niềm tin và sẽ sống 
có ý nghĩa hơn. 



    Chúng ta không nên chỉ nhìn vào những mặt trái của cuộc sống rồi vội đánh mất 
niềm tin vào bản thân, vào thế giới xung quanh. Trách nhiệm tìm lại niềm tin vào 
cuộc sống phải là tự thân mỗi người. Hãy tự vấn ta đã và sẽ làm gì cho cuộc đời 
này, cho xã hội này ngày càng đáng sống hơn. Đừng nghĩ là xã hội vô cảm và dần 
thiếu vắng người tốt. Lòng tốt vẫn quanh đây. Chúng ta không sợ người xấu mà chỉ 
sợ người tốt không làm gì. 

(Đừng đánh mất niềm tin của Diệp Văn Sơn, báo Người lao động số ra ngày 
30/8/2015) 

Câu 1 (0,5 điểm): Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản trên. 
Câu 2 (1.0 điểm): Theo tác giả, những nguyên nhân nào khiến con người mất niềm 
tin? 
Câu 3 (1,0 điểm): Vì sao tác giả cho rằng: "Trách nhiệm tìm lại niềm tin vào cuộc 
sống phải là tự thân mỗi người"? 
Câu 4 (1,5 điểm): Văn bản trên đã mang đến cho anh/chị thông điệp gì? Ý nghĩa 
của thông điệp ấy đối với cuộc sống cá nhân? 
Câu 5 (6,0 điểm): 
Hãy viết 1 đoạn văn (khoảng 300-350 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý 
kiến: "Chúng ta không sợ người xấu mà chỉ sợ người tốt không làm gì." 

 
Gợi ý nội dung và biểu điểm 

 
ĐỀ 1 NỘI DUNG ĐIỂM 
Đọc 
hiểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 1: Đoạn văn trên sử dụng phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 0,5 

Câu 2. Những nguyên nhân khiến con người mất niềm tin là: 
Sự quá tải thông tin tiêu cực. 
Chỉ nhìn vào mặt trái cuộc sống.  

1.0 

Câu 3. Tác giả cho rằng: "Trách nhiệm tìm lại niềm tin vào cuộc 
sống phải là tự thân mỗi người" vì: 
Niềm tin con người phụ thuộc vào cách nhìn cuộc sống của họ. 
Cuộc sống không hoàn toàn xấu. Xã hội không thiếu vắng những con 
người tốt. 
Phải tìm lại niềm tin để mỗi người sống có ý nghĩa hơn.  

1.0 

Câu 4.  Văn bản trên đã mang đến cho chúng ta thông điệp: Hãy giữ 
vững niềm tin trong cuộc sống. 
Ý nghĩa của thông điệp ấy đối với cuộc sống cá nhân: Không nên 
nhìn đời bằng ánh mắt tiêu cực. Đừng nghĩ là xã hội vô cảm và dần 
thiếu vắng người tốt. Người tốt vẫn quanh ta. Hãy xây dựng cho mình 
một lối sống tích cực, tốt đẹp hơn.  

1.5 



 
Làm 
văn 

Câu 5: Viết đoạn văn 
a) Yêu cầu về kĩ năng:  
- Biết cách viết đoạn văn nghị luận xã hội, vận dụng tốt các thao tác 
lập luận để trình bày vấn đề một cách thuyết phục. 
- Đoạn văn có bố cục chặt chẽ, mạch lạc, luận điểm luận cứ rõ ràng, 
hành văn trong sáng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 
b) Yêu cầu về kiến thức: HS có thể trình bày nhiêu cách khác nhau 
nhưng cần đáp ứng những ý cơ bản sau: 
* Giải thích: "Chúng ta không sợ người xấu mà chỉ sợ người tốt 
không làm gì.": Trong cuộc đời, người xấu thật đáng sợ, nhưng đáng 
sợ hơn là người tốt không tham gia vào việc chống lại cái xấu, cái ác. 
=>Câu nói mang ý nghĩa phê phán sự thờ ơ, dửng dưng, vô cảm của 
những người được cho là tốt trong cuộc sống hiện nay.  
* Chứng minh, bàn luận: 
Không sợ kẻ xấu vì khi ta biết họ xấu ta sẽ dễ dàng đề phòng, ngăn 
chặn, đấu tranh. Trong xã hội hiện nay người tốt vẫn nhiều hơn kẻ 
xấu. Thế nhưng nếu người tốt không làm gì để ngăn chặn kẻ xấu thì 
kẻ xấu sẽ lộng hành khiến cho cuộc sống ngày càng trở nên ảm đạm 
hơn. (Dẫn chứng về sự hèn nhát, dửng dưng của người được cho là 
tốt trước hành động xấu xa của người xấu như chống tiêu cực, tệ nạn 
xã hội...) 
=> Xã hội cần lên án sự thiếu trách nhiệm của người tốt trước việc 
đấu tranh chống kẻ xấu bởi vì "người tốt không làm gì" còn tệ hại hơn 
kẻ xấu.  
* Bài học nhận thức và hành động: 
Cần thấy được sự nguy hiểm của những người được cho là tốt nhưng 
lại không làm gì trong việc đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác. Cần 
lên án với cả loại người này để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn  
*  Khuyến khích những bài viết sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có 
cảm xúc, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận. 
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ĐỀ 2:                    Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu sau: 
(1) Tuổi trẻ là đặc ân vô giá của tạo hóa ban cho bạn. Vô nghĩa của đời người là 
để tuổi xuân trôi qua trong vô vọng.(...) Người ta bảo, thời gian là vàng bạc, 
nhưng sử dụng đúng thời gian của tuổi trẻ là bảo bối của thành công. (...) Thế giới 
này là bạn, đất nước này là của chúng ta. Chúng ta không thể ngồi nhìn đồng bào 
nghèo khó mãi. Đừng ngồi quây quần thường xuyên bên góc bếp, và cũng đừng thu 
mình một góc trong nhà trọ nhỏ nhoi, hãy ra đi để nhìn để hiểu; đừng đắm đuối 
trên màn hình máy tính, trên "smartphone" bằng những câu chuyện phiếm giết thời 
gian, mà hãy dùng nó như một công cụ nối liền thế giới bên ngoài. 



(2) Biến tri thức của loài người, của thời đại thành tri thức bản thân và cộng đồng, 
vận dụng vào hoạt động thực tiễn của mình. Trước mắt là tích lũy tri thức khi còn 
ngồi trên ghế nhà trường để mai ngày khởi nghiệp. Tự mình xây dựng các chuẩn 
mực cho bản thân, nhận diện cái đúng, cái sai, cái đáng làm và cái không nên làm. 
Trường đời là trường học vĩ đại nhất, nhưng để thành công bạn cần có nền tảng về 
mọi mặt, thiếu nó không chỉ chông chênh mà có khi vấp ngã. 
(3) Hoạt động xã hội, đây là dòng sông cuộc đời. Phù sa sẽ về với bạn để mùa 
màng, cây lá tốt tươi. Đắm mình trong thực tiễn sẽ cho bạn tình yêu thương, cảm 
thông và trân trọng con người, để mình cố gắng sống tốt hơn, trách nhiệm hơn. 
Đây cũng là cách để bạn tận hiến những gì cao đẹp cho đời. 

(Trích Bài phát biểu của PGS.TS Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng Đại học sư 
phạm Hà Nội nhân dịp kỉ niệm ngày 26/ 03/ 2016) 

Câu 1. (0,5 điểm): Trong đoạn (1), người viết đã sử dụng những thao tác lập luận 
nào? 
Câu 2. (1.0 điểm): Những quan điểm chủ yếu của người viết trong đoạn trích trên 
là gì? 
Câu 3. (1.0 điểm): Theo anh/ chị, các ý kiến sau có mâu thuẫn nhau không? Tại 
sao? 
- "Tích lũy tri thức khi còn ngồi trên ghế nhà trường để ngày mai khởi nghiệp" 
- "Đắm mình trong thực tiễn sẽ cho bạn tình yêu thương, cảm thông và trân trọng 
con người, để mình cố gắng sống tốt hơn, trách nhiệm hơn." 
Câu 4. (1.5điểm): Anh/ chị có lời khuyên nào dành cho những bạn trẻ vẫn còn "thu 
mình một góc trong nhà trọ nhỏ nhoi" hay "đắm đuối trên màn hình máy tính, trên 
"smartphone" bằng những câu chuyện phiếm giết thời gian"? 
Câu 5 (6.0 điểm) Hãy viết một đoạn văn (khoảng 300 – 350 chữ) trình bày suy 
nghĩ của anh/ chị về bài học:"Tuổi trẻ là đặc ân vô giá của tạo hóa ban cho bạn. Vô 
nghĩa của đời người là để tuổi xuân trôi qua trong vô vọng." 

………………………………………………………….. 
 

Gợi ý nội dung và biểu điểm 
ĐỀ 2 NỘI DUNG ĐIỂM 
Đọc 
hiểu 
 
 
 
 
 

Câu 1: Người viết đã sử dụng thao tác lập luận: bác bỏ. 0,5 
Câu 2. Những quan điểm chủ yếu của người viết trong đoạn trích: 
Tuổi xuân của con người rất đáng quý. 
Không được để tuổi xuân trôi qua phí hoài, phải biết làm những việc 
có ý nghĩa. 
Cần chuẩn bị nền tảng về mọi mặt cho tương lai: Tích lũy tri thức, 
xây dựng các chuẩn mực, tích cực hoạt động xã hội. 

1.0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Làm 
văn 

Câu 3. Hai ý kiến không mâu thuẫn nhau vì: 
Tri thức và thực tiễn đều là những điều cần thiết cần chuẩn bị để đạt 
được thành công. 
Tri thức và hoạt động thực tiễn phải đi liền với nhau. 

1.0 

Câu 4 Lời khuyên dành cho những bạn trẻ vẫn còn "thu mình một 
góc trong nhà trọ nhỏ nhoi" hay "đắm đuối trên màn hình máy tính, 
trên "smartphone" bằng những câu chuyện phiếm giết thời gian": 
Phải biết quý trọng tuổi trẻ vì tuổi trẻ rất ngắn ngủi, ta sẽ phải hối tiếc 
nếu để tuổi trẻ trôi qua một cách vô nghĩa. 
Đừng lãng phí thời gian cho những việc vô bổ, hãy tích lũy tri thức và 
tích cực tham gia các hoạt động xã hội có ích. 

1.5 

Câu 5: Viết đoạn văn 
a) Yêu cầu về kĩ năng:  
- Biết cách viết đoạn văn nghị luận xã hội, vận dụng tốt các thao tác 
lập luận để trình bày vấn đề một cách thuyết phục. 
- Đoạn văn có bố cục chặt chẽ, mạch lạc, luận điểm luận cứ rõ ràng, 
hành văn trong sáng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 
b) Yêu cầu về kiến thức: HS có thể trình bày nhiêu cách khác nhau 
nhưng cần đáp ứng những ý cơ bản sau: 
* Giải thích: Tuổi trẻ là khoảnh khắc tươi đẹp tràn đầy khát vọng, là 
thời gian sống tận hưởng và cống hiến, bởi thế đó là quãng thời gian 
ý nghĩa nhất của đời người. Tuổi trẻ quý giá là thế nhưng lại vô cùng 
ngắn ngủi, để lại nhiều luyến tiếc. Mỗi người phải sống hết mình, 
sống chủ động để tuổi trẻ không trôi qua một cách vô nghĩa, phí hoài. 
* Bình luận: 
Tuổi trẻ một khi đã trôi qua thì không bao giờ trở lại, cho nên tuổi trẻ 
phải sống sao cho có ý nghĩa nhất: 
Theo đuổi hy vọng, ước mơ, hoài bão phía trước 
Đừng chờ đợi mà phải biết nắm bắt cơ hội và những điều thú vị 
Trân trọng những mối quan hệ, tình cảm cao quý 
Tuổi trẻ rất đáng quý nhưng cũng rất ngắn ngủi, đừng để hối hận vì 
lối sống buông thả, lối sống vị kỉ, thích hưởng thụ mà không thích 
cho đi... 
-> Cho dẫn chứng minh họa 
* Rút ra bài học: 
Đừng sống quá gấp quá vội mà quên mất tận hưởng cuộc sống 
Hãy dành chút thời gian quan tâm hơn đến gia đình và những người 
thân yêu. 
Tích lũy kiến thức, hoạt động xã hội để đem lại những điều tốt đẹp 
cho đời và cho chính mình. 
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Đôi lúc cần phải sống chậm lại, lắng sâu suy nghĩ. 
-> Hãy sống trọn từng khoảnh khắc và hướng về tương lai... 
*  Khuyến khích những bài viết sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có 
cảm xúc, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận. 

 
ĐỀ 3:  
              A. Đọc hiểu (4,0 điểm) 
  Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu sau: 
Thế giới của chúng ta có muôn vàn điều thú vị để khám phá. Cho dù bạn đang ở độ 
tuổi nào, bạn cũng nên phá vỡ các giới hạn của nhận thức và luyện cho mình kĩ 
năng quan sát bằng cách ra khỏi nhà, ra ngoài thiên nhiên và chú ý tới mọi điều 
xung quanh. Hãy đặt cho bản thân những câu hỏi như: "Tại sao...? Tại sao 
không...?" và thử tự tìm các câu trả lời hay sự trợ giúp của những người quen biết. 
Đừng bao giờ tự cao tự đại nói rằng: "Tôi đã biết hết rồi, anh/chị sẽ không chỉ cho 
tôi được điều gì mới đâu!". Vì chỉ khi chúng ta nhận thức được rằng vẫn còn nhiều 
điều có thể học, chúng ta mới có thể bổ sung được nhiều kiến thức mới. 
Hãy nghe nhạc cổ điển, đến thăm các viện bảo tàng và các phòng trưng bày nghệ 
thuật, hãy đọc sách về nhiều chủ đề khác nhau, hãy có những sở thích như khiêu 
vũ, chơi đàn, hội họa hay tập luyện một bộ môn thể thao. Dù bạn chọn cho mình 
bộ môn nào đi nữa, bạn cũng nên theo học đến cùng và tìm hiểu không ngừng nghỉ 
cho đến khi đạt được kiến thức sâu sắc về lĩnh vực đó mới thôi. Đừng chỉ "chạm 
đến một lần rồi bỏ xó". Hãy quyết tâm rèn luyện và củng cố trí tò mò để nó trở 
thành một phần trong cá tính của bạn. Biết đâu, trong một lần tò mò hay thắc mắc 
như vậy, bạn sẽ tìm ra được niềm đam mê cho bản thân. Có khát vọng khám phá 
và tìm tòi là một trong những động lực giúp bạn tiếp cận với thế giới và vươn ra 
biển lớn. 
(Trích Tìm kiếm niềm đam mê, theo Hộ chiếu xanh đi quanh thế giới, Nhà xuất bản 

Thế giới, 2017, tr17-18) 
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt  chính của văn bản?(0,5điểm) 
Câu 2. Theo tác giả, chúng ta sẽ có được lợi ích gì khi "nhận thức được rằng vẫn 
còn nhiều điều có thể học"?(1.0điểm) 
Câu 3. Tại sao tác giả cho rằng "Biết đâu, trong một lần tò mò hay thắc mắc như 
vậy, bạn sẽ tìm ra được niềm đam mê cho bản thân"?(1.0điểm) 
Câu 4. Theo anh/chị, cần làm thế nào để niềm đam mê khám phá những điều kì 
diệu "trở thành một phần trong cá tính"? Trả lời bằng đoạn văn khoảng 7-10 dòng. 
(1.5điểm). 
           B. Làm văn (6,0 điểm) 

Ta muốn ôm  
 Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn ; 
 Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,  



 Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,  
 Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều 
 Và non nước, và cây, và cỏ rạng,  
 Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,  
 Cho no nê thanh sắc của thời tươi; 
 - Hỡi Xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi! 
 ( Vội Vàng- Xuân Diệu )  

Hãy phân tích đoạn thơ trên để cảm nhận một hồn thơ Xuân Diệu yêu đời, ham 
sống đến cuồng nhiệt trước tuổi trẻ, tình yêu và cuộc sống .  

...................................................................................... 
 

Gợi ý nội dung và biểu điểm 
ĐỀ 3 NỘI DUNG ĐIỂM 
Đọc 
hiểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Làm 
văn 

Câu 1: Đoạn văn trên sử dụng phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 0.5 

Câu 2.  Theo tác giả, chúng ta sẽ "bổ sung được nhiều kiến thức mới" 
khi "nhận thức được rằng vẫn còn nhiều điều có thể học". 

1.0 

Câu 3. Tác giả cho rằng "Biết đâu, trong một lần tò mò hay thắc mắc 
như vậy, bạn sẽ tìm ra được niềm đam mê cho bản thân", vì có tò mò 
hay thắc mắc thì mới có động lực mong muốn phát hiện ra những 
điều mới mẻ và khi tìm hiểu những điều mới mẻ, chúng ta mới có cơ 
hội để phát hiện ra điều mình thích, điều mình đam mê là gì. 

1.0 

Câu 4.  HS trình bày theo quan điểm cá nhân. Có lí giải cụ thể. Đúng 
kĩ năng đoạn văn. Để niềm đam mê khám phá những điều kì diệu "trở 
thành một phần trong cá tính", cần: 

• Không ngừng khám phá thế giới bằng cách đọc (để thu nhận, khám 
phá tri thức), đi (để trải nghiệm), viết (để lưu giữ)... - thật nhiều và 
theo cách của riêng mình; 

• Nỗ lực hết mình để biến niềm đam mê khám phá thành bước ngoặt 
lớn mang đến hạnh phúc, thành công cho bản thân... 
 

1.5 

a) Yêu cầu về kĩ năng:  
• - HS biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về dạng bài nghị luận để tạo 

lập văn bản. Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; 
diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, 
dùng từ, ngữ pháp. 

• - Chia vấn đề cần trình bày thành các luận điểm phù hợp; các luận 
điểm được triển khai theo trình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ; sử 
dụng tốt các thao tác lập luận để triển khai các luận điểm; biết kết hợp 
giữa nêu lí lẽ và dẫn chứng; dẫn chứng phải cụ thể và sinh động. 
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b) Yêu cầu về kiến thức: HS có thể trình bày nhiều cách khác nhau 
nhưng cần đáp ứng những ý cơ bản sau: 
* Giới thiệu tác giả, tác phẩm. Xuân Diệu là nghệ sĩ lớn, nhà văn hóa 
lớn có sức sang tạo mãnh liệt, bền bỉ và sự nghiệp văn học phong 
phú,được mệnh danh là nhà thơ "mới nhất trong các nhà thơ mới" 
- Bài thơ là lòng ham sống mãnh liệt, là niềm khát khao giao cảm với 
đời và quan niệm nhân sinh thẩm mỹ mới mẻ của XD 
- Bài thơ rút trong tập "Thơ thơ" (1938)- tập thơ đầu tay thể hiện đặc 
sắc của phong cách thơ XD trước cách mạng tháng Tám 
* Trên cơ sở những hiểu biết về Xuân Diệu và bài thơ Vội Vàng, học 
sinh cảm nhận được nội dung và thấy rõ đặc sắc nghệ thuật của đoạn 
thơ ( hình ảnh, ngôn từ,nhịp điệu). Cần nêu được các ý chính sau :  
- Khát khao cháy bỏng, giao cảm đến nồng nàn, XD đã đốt lên tình 
yêu cuộc sống cho con người. 
 +) Hình ảnh tươi mới đầy sức sống : sự sống mơn mởn, mây đưa gió 
lượn, cánh bướm với tình yêu, cái hôn nhiều... 
 +) Ngôn từ : ôm, riết. say, thâu, chếnh choáng, đã đầy, no nê động từ, 
tính từ mạnh với cấp độ tăng tiến. 
 +) Nhịp điệu thơ được taọ nên bởi những câu thơ ngắn dì xen kẽ với 
nhiều điệp từ 
 ->cuồng nhiệt, hối hả, sôi nổi, dồn dập.  
Hình ảnh mới mẻ, độc đáo : “ Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào 
ngươi”- Tháng giêng ngon như một cặp môi gần  
 +) So sánh mới lạ  
-> Sự say mê đến cuồng nhiệt, một trái tim căng đầy sức sống và tràn 
ngập tình yêu.  
* Đánh giá khái quát : đoạn thơ thể hiện quan niệm sống mới mẻ của 
tác giả qua sự cách tân của thơ mới được thể hiện một cách sáng tạo 
và táo bạo dưới ngòi bút XD từ cảm hứng, hình ảnh, ngôn từ, nhịp 
điệu.... 
* Cảm nghĩ và liên hệ bản thân. 
*  Khuyến khích những bài viết sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có 
cảm xúc, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận. 
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ĐỀ 4:  
             A. Đọc hiểu (4,0 điểm) 
Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu sau: 
Trên mộ của một giáo sư người Anh ở cung điện Westminster có viết những lời sau 
đây: Khi tôi còn trẻ và tự do, trí tưởng tượng của tôi không có giới hạn, tôi đã mơ 
về việc có thể thay đổi cả thế giới. Khi tôi lớn hơn và khôn ngoan hơn, tôi nhận ra 



thế giới sẽ không thay đổi và tôi quyết định chỉ thay đổi đất nước mình. Nhưng 
ngay cả đất nước tôi cũng vậy, dường như không thể thay đổi được. Khi tôi bước 
vào tuổi xế bóng và với nỗ lực cuối cùng đầy tuyệt vọng, tôi quyết định chỉ thay đổi 
gia đình mình, những con người gần gũi với tôi nhất nhưng họ vẫn là họ và vào 
giây phút cuối cùng của cuộc đời tôi chợt nhận ra nếu tôi thay đổi bản thân trước 
thì có lẽ tôi có thể thay đổi được gia đình mình. Có được sự khích lệ và tình cảm 
của họ, tôi có thể làm cho đất mình tốt đẹp hơn và biết đâu tôi đã có thể thay đổi 
được cả thế giới. 
Những người gặp khó khăn trong các mối quan hệ thường chỉ nhìn vào người khác 
chứ không chịu nhìn nhận bản thân để giải thích vấn đề. Để thay đổi khiếm khuyết 
nào của bản thân, chúng ta phải xem lại chính mình và sẵn sàng chấp nhận. Nhà 
phê bình Samuel Johnson khuyên: "Những người không hiểu biết nhiều về con 
người thường lãng phí cả cuộc đời tìm kiếm hạnh phúc bằng cách thay đổi mọi thứ 
mà quên mất phải thay đổi chính con người mình. Nỗ lực của họ không mang lại 
kết quả mà còn nhân lên sự đau khổ". 

(Trích Johnson Maxwell, Thuật đắc nhân tâm, NXB Lao động, 2016, tr.48-49) 
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên? (0,5 điểm) 
Câu 2. Xác định câu chủ đề của đoạn văn trên? (1.0 điểm) 
Câu 3. Tóm tắt quá trình chuyển biến về nhận thức của giáo sĩ người Anh trong 
đoạn trích? (1,0 điểm) 
Câu 4. Theo anh/chị, trong các mối quan hệ xã hội, việc quan sát chính bản thân 
của mỗi người có vai trò như thế nào? Trả lời bằng đoạn văn khoảng 7-10 dòng. 
(1.5điểm). 
B. Làm văn (6,0 điểm) 
Nhận xét về bài thơ Từ ấy của Tố Hữu, có ý kiến cho rằng: 
Đó là lời tâm nguyện của người thanh niên yêu nước được giác ngộ lí tưởng Cộng 
sản. 
Anh/ chị hãy phân tích hai khổ thơ sau của bài thơ Từ ấy để làm sáng tỏ nhận xét 
trên. 

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ 
Mặt trời chân lí chói qua tim 
Hồn tôi là một vườn hoa lá 
Rất đậm hương và rộn tiếng chim 
Tôi buộc lòng tôi với mọi người 
Để tình trang trải với trăm nơi 
Để hồn tôi với bao hồn khổ 
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời 

   (TríchTừ ấy – Tố Hữu, Sách giáo khoa Ngữ Văn 11, tập 2, NXB GD) 
........................................................................................................ 

Gợi ý nội dung và biểu điểm 



ĐỀ 4 NỘI DUNG ĐIỂM 
Đọc 
hiểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Làm 
văn 

Câu 1: Đoạn văn trên sử dụng phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 0.5 
Câu 2.  "Những người không hiểu biết nhiều về con người thường 
lãng phí cả cuộc đời kiếm tìm hạnh phúc bằng cách thay đổi chính 
con người mình"  

1.0 

Câu 3. Khi còn trẻ, giáo sĩ người Anh mơ ước thay đổi cả thế giới, 
rồi thu hẹp ước mơ muốn thay đổi đất nước, rồi hẹp hơn nữa, muốn 
thay đổi gia đình và người thân. Nhưng đến những giây phút cuối 
cùng của cuộc đời, ông mới nhận ra điều quan trọng là phải thay đổi 
bản thân mình.  

1.0 

Câu 4.  HS trình bày theo quan điểm cá nhân. Có lí giải cụ thể. Đúng 
kĩ năng đoạn văn. Theo tác giả, trong các mối quan hệ xã hội, cần 
xuất phát từ bản thân để lí giải mọi vấn đề, thay đổi các khiếm khuyết 
của bản thân, thay đổi chính bản thân mình. Từ thay đổi chính bản 
thân, chúng ta sẽ thay đổi thế giới.  

1.5 

a) Yêu cầu về kĩ năng:  
• - HS biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về dạng bài nghị luận để tạo 

lập văn bản. Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; 
diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, 
dùng từ, ngữ pháp. 

• - Chia vấn đề cần trình bày thành các luận điểm phù hợp; các luận 
điểm được triển khai theo trình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ; sử 
dụng tốt các thao tác lập luận để triển khai các luận điểm; biết kết hợp 
giữa nêu lí lẽ và dẫn chứng; dẫn chứng phải cụ thể và sinh động. 
b) Yêu cầu về kiến thức: HS có thể trình bày nhiều cách khác nhau 
nhưng cần đáp ứng những ý cơ bản sau: 

• * Giới thiệu tác giả, tác phẩm, Giới thiệu luận đề, Trích dẫn thơ khổ 
1, 2 

• *. Giới thiệu khái quát:  Xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác, nhan đề... 
*. Nội dung 

• -Tâm trạng vui sướng, say mê của Tố Hữu khi bắt gặp được ánh sáng 
lí tưởng Cách mạng.  

• -Sự chuyển biến mới mẻ, tiến bộ, tích cực trong nhận thức của người 
thanh niên Cộng sản 
*. Nghệ thuật  

• - Bài thơ có cấu trúc ngắn gọn, ngôn ngữ giản dị, hình ảnh tươi sáng, 
giàu nhạc điệu 

• - Vận dụng linh hoạt, đa dạng các phép tu từ: So sánh, ẩn dụ, điệp 
từ.... 
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• * Cảm nghĩ và liên hệ bản thân 
*  Khuyến khích những bài viết sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có 
cảm xúc, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận. 

 
 
ĐỀ 5:  
         A. Đọc hiểu (4,0 điểm) 
     Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu sau: 
...Đừng trông đợi một phép màu hay một ai đó mang lại hạnh phúc cho bạn. Đừng 
đợi đến mùa xuân, mùa hạ, mùa thu hay mùa đông rồi mới cảm thấy hạnh phúc. 
Đừng đợi tia nắng ban mai hay ánh hoàng hôn buông xuống mới nghĩ là hạnh 
phúc. Đừng đợi đến chiều thứ 7, những ngày cuối tuần, ngày nghỉ, ngày sinh nhật, 
hay một ngày đặc biệt nào mới thấy đó là ngày hạnh phúc của bạn. Tại sao không 
phải là lúc này? 
Hạnh phúc là một con đường đi, một hành trình. Hãy trân trọng từng khoảng khắc 
quý giá trên chuyến hành trình ấy. Hãy dành thời gian quan tâm đến người khác 
và luôn nhớ rằng, thời gian không chờ đợi một ai! Nhưng chắc chắn không bao giờ 
là quá muộn. Thời gian là người bạn tốt nhất của bạn, của tất cả mọi người". 

(trích Điều bí ẩn giản dị của hạnh phúc, First News) 
Câu 1. Xác định định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích? (0,5 điểm) 
Câu 2. Anh/chị hiểu như thế nào về câu nói sau: Đừng đợi tia nắng ban mai hay 
ánh hoàng hôn buông xuống mới nghĩ là hạnh phúc. (1.0 điểm) 
Câu 3. Văn bản trên mang đến thông điệp gì?. (1.0 điểm) 
Câu 4. Hãy viết một đoạn văn (khoảng 7-10 dòng) trình bày quan điểm của 
anh/chị về ý kiến: "Thời gian là người bạn tốt nhất của bạn, của tất cả mọi 
người".(1.5 điểm) 
B. Làm văn (6,0 điểm) 
Cảm nhận về bức tranh thiên nhiên và tâm trạng của cái tôi trữ tình qua đoạn thơ 
sau: 

Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp, 
Con thuyền xuôi mái nước song song, 
Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả; 
Củi một cành khô lạc mấy dòng. 
(...) 
Lớp lớp mây cao đùn núi bạc, 
Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa. 
Lòng quê dợn dợn vời con nước, 
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. 

(Trích Tràng giang - Huy Cận, SGK Ngữ văn 11, tập 2, Nhà xuất bản giáo dục) 



............................................................................. 
Gợi ý nội dung và biểu điểm 

ĐỀ 5 NỘI DUNG ĐIỂM 
Đọc 
hiểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Làm 
văn 

Câu 1: Đoạn văn trên sử dụng phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 0.5 
Câu 2 Giải thích: tia nắng ban mai: ánh sáng bắt đầu cho một ngày 
mới; ánh hoàng hôn buông xuống: thời khắc kết thúc của một ngày. 
Ý cả câu: Đây là cách nói hàm ẩn. Hạnh phúc là ở hiện tại, không 
phải của sự chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến hay khi kết thúc một 
công việc. 

1.0 

Câu 3. Hãy tự mình tìm kiếm hạnh phúc ngay trong những điều bình 
thường, giản dị của cuộc sống chứ không nên chờ đợi người khác 
mang hạnh phúc đến cho bạn  

1.0 

Câu 4.  HS trình bày theo quan điểm cá nhân. Có lí giải cụ thể. Đúng 
kĩ năng đoạn văn. Vai trò quan trọng của thời gian đối với bản thân 
và người khác. Vì thời gian sẽ đánh giá đúng bản thân mình.  
Ý nghĩa quan trọng của thời gian đối với mỗi người 
Nhận thức đúng đắn về vai trò của thời gian 
Mở rộng vấn đề: Thời gian là người bạn tốt nhưng không phải là tất 
cả. 
Sử dụng thời gian phải hợp lý, có ý nghĩa. 
Hiểu rõ giá trị của thời gian; biết quý trọng thời gian.  
 

1.5 

a) Yêu cầu về kĩ năng:  
• - HS biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về dạng bài nghị luận để tạo 

lập văn bản. Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; 
diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, 
dùng từ, ngữ pháp. 

• - Chia vấn đề cần trình bày thành các luận điểm phù hợp; các luận 
điểm được triển khai theo trình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ; sử 
dụng tốt các thao tác lập luận để triển khai các luận điểm; biết kết hợp 
giữa nêu lí lẽ và dẫn chứng; dẫn chứng phải cụ thể và sinh động. 
b) Yêu cầu về kiến thức: HS có thể trình bày nhiều cách khác nhau 
nhưng cần đáp ứng những ý cơ bản sau: 
* Giới thiệu tác giá, tác phẩm, hoàn cảnh ra đời của bài thơ, vị trí, 
trích dẫn đoạn thơ. 
Nêu luận đề: Bức tranh tràng giang mênh mang, vô tận, hùng vĩ, sự 
vật bé nhỏ, lạc loài. Tâm trạng của cái tôi trữ tình: cô đơn, bơ vơ, nỗi 
sầu nhân thế và tình thương nhớ quê hương da diết. (0,5) 
*  Phân tích đoạn thơ:  
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+ . Khổ 1  
• Bức tranh thiên nhiên: không gian sông nước mênh mang (Sóng gợn 

tràng giang, nước... trăm ngả); Hình ảnh cõi nhân thế (Con thuyền 
xuôi mái, thuyền về nước lại, củi ... lạc mấy dòng). Tương quan đối 
lập: Không gian tràng giang bao la >< thế giới của cõi nhân sinh bé 
nhỏ, đơn côi. 

• Tâm trạng cô đơn, lẻ loi, mối sầu trăm ngả của nhân vật trữ tình giữa 
trời đất. 

• Nghệ thuật: Đối lập, đăng đối cấu trúc, thanh điệu, từ láy, đảo cú 
pháp, phép bồi thấn (sử dụng từ ngữ tăng cấp), hình ảnh cổ điển và 
hiện đại... 
+ . Khổ 2  

• Thiên nhiên hùng vĩ, tráng lệ (Lớp lớp mây chất chồng thành núi bạc, 
cánh chim nhỏ làm cho bầu trời thêm mênh mang.) 

• Tâm trạng của cái tôi trữ tình: cảm giác bơ vơ, nhỏ nhoi đến tội 
nghiệp, lòng nhớ quê dâng trào theo con nước triều dâng mà không 
cần khói sóng. 

• Nghệ thuật: Phép đối, dấu hai chấm giữa dòng thơ, từ láy, thi liệu và 
bút pháp mang đậm màu sắc cổ điển nhưng có sáng tạo, mang màu 
sắc độc đáo của thơ Mới. 
*. Đánh giá chung  

• Bức tranh thiên nhiên mênh mang, đậm nét cổ kính, chất Đường thi 
nhưng gần gũi, gợi linh hồn quê hương xứ sở. Khẳng định vẻ đẹp của 
bức tranh thiên nhiên mang dấu ấn của một nhà Thơ Mới, thấm đẫm 
nỗi buồn của cái tôi Thơ Mới. 

• Đi suốt hai khổ thơ là nỗi buồn triền miên vô tận của cái tôi trữ tình. 
Nỗi buồn đó là tiêu biểu của cả thế hệ trí thức sống trong những tháng 
năm ngột ngạt dưới thời Pháp thuộc, sống trên quê hương mà vẫn nhớ 
quê hương, là biểu hiện tình cảm yêu nước thầm kín mà tha thiết của 
nhà thơ. Vì thế, đó là nỗi buồn trong sáng, góp phần làm phong phú 
thêm cho tâm hồn bạn đọc mọi thời đại. 

• Tình yêu thiên nhiên, yêu non sông đất nước, nỗi sầu nhân thế của 
Huy Cận mãi mãi chạm tới trái tim của độc giả mọi thời đại. 

• Nghệ thuật: Yếu tố cổ điển kết hợp màu sắc hiện đại. 
• * Cảm nghĩ và liên hệ bản thân 

*  Khuyến khích những bài viết sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có 
cảm xúc, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận. 

2.0 
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C. MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA CÁC NĂM 
 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2014 – 2015 

Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể thời gian giao đề) 
 
Phần I. Đọc hiểu (3.0 điểm) 
Anh (chị) hãy nêu những nét khái quát về kiểu nhân vật “người trong bao”. Từ 
chân dung Bê-li-cốp, tác giả A.P. Sê-khốp muốn nhắn gửi điều gì tới người đọc? 
 
Phần II. Làm văn (7.0 điểm) 
Câu 1. (3.0 điểm) 
Anh (chị) hãy viết đoạn văn ngắn ( không quá 200 chữ) trình bày suy nghĩ của 
mình về tấm lòng nhân hậu trong cuộc sống. 
Câu 2. (4.0 điểm) 

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ 
Mặt trời chân lí chói qua tim 
Hồn tôi là một vườn hoa lá 
Rất đậm hương và rộn tiếng chim... 
(Từ ấy – Tố Hữu, Ngữ văn 11, Tập hai, NXB Giáo dục) 

Cảm nhận của anh (chị) về khổ thơ trên. 
........................................................................ 
 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2015 – 2016 

Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể thời gian giao đề) 
 

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

(1) Có nhà tâm lý học cho rằng tuổi trẻ nào cũng phải trải qua những “cơn 
sốt” thần tượng như một điều tất yếu. Tâm lý thần tượng chính là khả năng lý 
tưởng hóa cuộc sống và đó là nguồn động lực mạnh mẽ để con người ta vươn mình 
lên trong cuộc sống. 

(2) Tuy nhiên, ít hay nhiều, tâm lý thần tượng đều có tính chất ám thị. Chính 
các phương tiện truyền thông xưa nay là những người dọn sẵn những mảnh đất 
màu mỡ cho các loại cây “thần tượng” mọc lên. Hãy xem hội chứng “cuồng” các 
ngôi sao Hàn hiện nay. Đó chính là hệ quả của hàng chục kênh truyền hình, hàng 
chục tờ báo mạng suốt ngày cứ chiếu ra rả và viết không ngừng về những “ngôi 
sao”, những bộ phim hay các ban nhạc xứ Hàn... 



(3) Hẳn có người sẽ tiếc vì nếu nguồn năng lượng “hướng thượng” đó của 
giới trẻ nước ta nếu hướng về các thần tượng, các lý tưởng xây dựng và phát triển 
đất nước thì sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn, như người Nhật, người Singapore 
hay người... Hàn Quốc lâu nay đã làm. 

(4)Như những dòng điện năng, bản thân các xúc cảm sùng bái, “cuồng si” 
hay đam mê này không đáng trách, chỉ những cái đích của những nguồn năng 
lượng mạnh mẽ này mới là điều quan trọng cần hướng tới. 
Và đó phải chăng là trách nhiệm của giáo dục, của truyền thông...? 
    ( Theo Khóc vì thần tượng và hội chứng cuồng si, tác giả Đoàn Đạt, nguồn 
Thanhnien.vn) 
 
Câu 1. Hãy nêu nội dung chính của đoạn trích trên. (1.0 điểm) 
Câu 2. Trong đoạn trích trên, tác giả chủ yếu sử dụng thao tác lập luận nào? (0,5 
điểm) 
Câu 3. Viết một đoạn văn khoảng 13-15 dòng bày tỏ suy nghĩ của anh/ chị về hội 
chứng “cuồng” các ngôi sao Hàn của giới trẻ hiện nay. (1.5 điểm) 
II. PHẦN LÀM VĂN (7.0 điểm) 
Phân tích đoạn thơ sau để làm rõ quan niệm về thời gian của nhà thơ Xuân Diệu. 

Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua, 
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già, 
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất. 
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật, 
Không cho dài thời trẻ của nhân gian; 
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn, 
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lạị 
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi, 
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời; 
Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi, 
Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt... 
Con gió xinh thì thào trong lá biếc, 
Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi? 
Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi, 
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa? 
  
Chẳng bao giờ, ôi! chẳng bao giờ nữa... 

( Trích Vội vàng- Xuân Diệu, Sách Ngữ văn 11, tập hai, NXB Giáo dục, 2007) 
...................................................................................... 

 
 
 



ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2016 – 2017 

Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể thời gian giao đề) 
 
I. Phần đọc hiểu(3.0 điểm) 
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: 

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ 
Mặt trời chân lí chói qua tim 
Hồn tôi là một vườn hoa lá 

                                     Rất đậm hương và rộn tiếng chim. 
( Trích khổ một bài thơ Từ ấy của Tố Hữu, SGK Ngữ văn 11-tập 2) 

Câu 1: Xác định thể thơ của đoạn thơ trên?(0,5 điểm) 
Câu 2: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ (0,5 điểm) 
Câu 3: Nội dung chính của đoạn thơ trên là gì?(1.0 điểm) 
Câu 4: Từ đoạn thơ trên hãy trình bày suy nghĩ của em về lý tưởng của thanh niên 
hiện nay bằng một đoạn văn từ 6 đến 8 dòng . (1,0 điểm) 
II. Làm văn (7.0 điểm) 
Cảm nhận của em về bài thơ “Chiều tối” của Hồ Chí Minh  
Phiên âm 

      Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ,  
       Cô vân mạn mạn độ thiên không.  

  Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc,  
Bao túc ma hoàn lô dĩ hồng. 

Dịch thơ 
       Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ,  

             Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không;  
Cô em xóm núi xay ngô tối,  

Xay hết, lò than đã rực hồng. 
Nam Trân dịch 

(Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Hà Nội, 2009) 
-SGK Ngữ văn 11, tập hai- 

 
…………………………..HẾT…………………………… 

 


