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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH 

                   TỔ NGỮ VĂN 

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

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 10 HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2020 - 2021 

 

A. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA:  Đề bài gồm có hai phần:  

- Phần 1: Đọc - hiểu văn bản: 4 điểm 

- Phần 2: Nghị luận văn học: 6 điểm 

B. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

PHẦN I: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN 

1. Về phần Ngữ liệu Đọc hiểu: HS cần nắm rõ khái niệm và đặc điểm các thể loại đã 

học ở Học kỳ II để làm bài.  

- Phú (Phú sông Bạch Đằng -  Trương Hán Siêu) 

- Cáo (Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi) 

- Nghị luận trung đại (Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia - Thân Nhân Trung)  

- Văn xuôi tự sự trung đại (Chức phán sự đền Tản Viên trích “Truyền kỳ mạn lục” – 

Nguyễn Dữ) 

- Truyện thơ, ngâm khúc trung đại (Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ trích “Chinh 

phụ ngâm” của Đặng Trần Côn; các trích đoạn Truyện Kiều). 

2. Về kĩ năng trả lời câu hỏi: 

   a. Xác định nội dung chính và phong cách ngôn ngữ, dạng biểu đạt của văn bản 

(kiểu văn bản, phong cách ngôn ngữ, thao tác lập luận…); hiểu ý nghĩa của văn bản, 

tên văn bản. 

* Lưu ý: Đối với dạng câu hỏi này, cần đọc kỹ văn bản, tìm xem trong đó các từ ngữ nào 

được lặp đi lặp lại. Xét nội dung của nó nói về điều gì? Xác định được nội dung rồi thì 

đặt tên cho văn bản. 

   b. Nắm các đặc điểm của từng thể loại cụ thể, nhận điện các từ cổ, điển tích, điển 

cố trong văn bản, đoạn trích. 

* Lưu ý: Đối với dạng câu hỏi này, các em xem phần giới thiệu đặc điểm thể loại của 

từng văn bản cụ thể để biết cách nhận diện và phân tích giá trị biểu đạt đối với từng thể 

loại cụ thể. 

   c. Gọi tên các biện pháp nghệ thuật và phân tích tác dụng của chúng. 

* Lưu ý: Đối với dạng câu hỏi này, các em cần ôn lại kiến thức về các biện pháp tu từ từ 

vựng như so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, tương phản, chơi chữ, nói giảm, nói tránh, 

thậm xưng, … và các biện pháp tu từ cú pháp như lặp cú pháp, liệt kê, chêm xen, câu hỏi 

tu từ, đảo ngữ, đối,… 

     d. Từ một vấn đề của văn bản, viết một đoạn văn liên hệ 

* Lưu ý: Đối với dạng câu hỏi này các em cần rèn luyện kĩ năng viết một đoạn văn có 

hình thức và nội dung theo đúng yêu cầu của người ra đề. 

Gợi ý tham khảo: 
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Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu: 

Từ Đạt ở Khoái Châu, lên làm quan tại thành Đông Quan thuê nhà ở cạnh cầu 

Đồng Xuân, láng giềng với nhà quan Thiêm thư là Phùng Lập Ngôn. Phùng giầu mà Từ 

nghèo; Phùng xa hoa mà Từ tiết kiệm; Phùng chuộng dễ dãi mà Từ thì giữ lễ. Lề thói hai 

nhà đại khái không giống nhau. Song cũng lấy nghĩa mà chơi bời đi lại với nhau rất 

thân, coi nhau như anh em vậy. 

Phùng có người con trai là Trọng Quỳ, Từ có người con gái là Nhị Khanh, gái sắc 

trai tài, tuổi cũng suýt soát. Hai người thường gặp nhau trong những bữa tiệc, mến vì tài, 

yêu vì sắc, cũng có ý muốn kết duyên Châu Trần. Cha mẹ đôi bên cũng vui lòng ưng cho, 

nhân chọn ngày mối lái, định kỳ cưới hỏi. 

Nhị Khanh tuy hãy còn nhỏ, nhưng sau khi về nhà họ Phùng, khéo biết cư xử với họ 

hàng, rất hòa mục và thờ chồng rất cung thuận, người ta đều khen là người nội trợ hiền. 

Trọng Quỳ lớn lên, dần sinh ra chơi bời lêu lổng; Nhị Khanh thường vẫn phải can 

ngăn. Chàng tuy không nghe nhưng cũng rất kính trọng. Năm chàng 20 tuổi, nhờ phụ ấm 

được bổ làm một chức ở phủ Kiến Hưng. Gặp khi vùng Nghệ An có giặc, triều đình 

xuống chiếu kén một viên quan giỏi bổ vào cai trị. Đình thần ghét Lập Ngôn tính hay nói 

thẳng, ý muốn làm hại, bèn hùa nhau tiến cử. Khi sắc đi phó nhậm, Phùng Lập Ngôn bảo 

Nhị Khanh rằng: 

- Đường sá xa xăm, ta không muốn đem đàn bà con gái đi theo, vậy con nên tạm ở 

quê nhà. Đợi khi sông bằng nước phẳng, vợ chồng con cái sẽ lại cùng nhau tương kiến. 

(Trích Chuyện người nghĩa phụ ở Khóai Châu, Truyền kì mạn lục, Nguyễn Dữ) 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. 

Câu 2: Nhân vật Từ Đạt được nhắc tới trong đoạn trích là người như thế nào? 

Câu 3: Theo đoạn trích, Nhị Khanh từ khi về nhà chồng có cách ứng xử như thế nào để 

được người ta khen là người nội trợ hiền? 

Câu 4: Việc Nhị Khanh thường can ngăn Trọng Qùy khi chơi bời lêu lổng cho thấy nàng 

là người vợ như thế nào? 

Câu 5: Cách giới thiệu nhân vật của truyện trong đoạn mở đầu có đặc điểm gì? 

Câu 6: Thông qua nhân vật Nhị Khanh, anh/chị hãy nêu suy nghĩ của mình về vẻ đẹp của 

người phụ nữ Việt Nam? 

PHẦN II: LÀM VĂN 

1/ Yêu cầu về kĩ năng: Học sinh cần ôn lại: 

- Kĩ năng làm một bài văn nghị luận văn học với kiểu bài phân tích, đánh giá một nhận 

định hay một vấn đề của tác phẩm văn học. 

- Nắm kỹ năng xử lis đề, không đơn thuần là thuộc lòng nội dung văn bản. 

- Biết cách kết hợp các thao tác lập luận. 

Kiến thức về các tác phẩm 

ĐẠI CÁO BÌNH NGÔ (Nguyễn Trãi) 

I. Tác giả: 

1. Những nét chính về cuộc đời và con người Nguyễn Trãi. (hs xem lại bài giảng). 

Cần nhấn mạnh Nguyễn Trãi : Là bậc anh hùng dân tộc, một nhân vật toàn tài , hiếm có, 

danh nhân văn hóa thế giới. 

2. Sự nghiệp văn học: 

- Các tác phẩm chính (Sgk) 
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- Giá trị: 

 + Nội dung: Lí tưởng độc lập dân tộc và lí tưởng nhân nghĩa;vẻ đẹp tâm hồn người anh 

hùng vĩ đại và con người bình dân. 

 + Nghệ thuật: Kết tinh và mở đường cho sự phát triển văn học. 

II. Tác phẩm: 

1. Hoàn cảnh ra đời: Sau chiến thắng giặc Minh (1427) Nguyễn Trãi thay Lê Lợi tổng kết 

toàn diện cuộc kháng chiến và tuyên bố nền độc lập dân tộc thế kỉ XV. 

2. Đặc điểm thể loại cáo: 

- Cáo: là một thể văn nghị luận có từ thời cổ ở Trung Quốc, thường được vua chúa hoặc 

thủ lĩnh dùng để trình bày một chủ trương, một sự nghiệp, một tuyên ngôn sự kiện lớn 

cho dân chúng biết. 

- Cáo có thể được viết bằng văn xuôi hay văn vần nhưng phần nhiều được viết bằng văn 

biền ngẫu, không có vần hoặc có vần, thường có đối, câu dài ngắn không gò bó, mỗi cặp 

hai vế đối nhau. 

- Cáo là thể văn hùng biện, do đó lời lẽ phải đanh thép, lí luận phải sắc bén, kết cấu phải 

chặt chẽ, mạch lạc.  

3. Nội dung: 

a. Luận đề chính nghĩa: 

- Tư tưởng nhân nghĩa.Trừ tham tàn ,bạo ngược,chống xâm lược,bảo vệ cuộc sống bình 

yên của nhân dân. 

- Khẳng định chủ quyền dân tộc:có phong tục tập quán,có nền văn hóa lâu đời. 

b. Bản cáo trạng đanh thép tội ác giặc Minh. 

- Vạch trần âm mưu xâm lược. 

- Tố cáo mạnh mẽ những tội ác diệt chủng,chủ trương cai trị thâm độc.Tội ác của giặc 

“trúc Lam Sơn không ghi hết tội/Nước Đông Hải không rửa sạch mùi” Lời văn khi uất 

hận trào sôi,khi cảm thương tha thiết. 

c. Ý chí quyết tâm tiêu diệt giặc Minh. 

- Hình tượng người anh hùng Lê Lợi trong buổi đầu dựng nghiệp: Nghĩa quân gặp nhiều 

khó khăn (thiếu nhân tài, thiếu quân, thiếu lương) nhưng với ý chí quyết tâm của toàn dân 

cuộc khởi nghĩa Lam Sơn vượt qua khó khăn , gian khổ và chiến thắng kẻ thù. 

- Quá trình phản công thắng lợi: chiến thắng của ta và thất bại thảm hại, nhục nhã của 

địch. 

d. Lời tuyên bố nền độc lập của dân tộc. 

4. Nghệ thuật: 

- Là áng văn chính luận chặt chẽ, đanh thép. Lời tuyên cáo đạt đến trình độ mẫu mực. 

CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN 

(Tản Viên từ phán sự lục- trích Truyền kì mạn lục) -Nguyễn Dữ- 

I. Tác giả:  

- Nguyễn Dữ sống vào khoảng thế kỉ XVI, xuất thân trong một gia đình khoa bảng, từng 

làm quan sau đó ở ẩn 

- Tác phẩm nổi tiếng là “Truyền kì mạn lục”. 

II. Tác phẩm Truyền kì mạn lục: 

1. Giới thiệu chung. 
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- Viết bằng chữ Hán, gồm 20 truyện ra đời nửa đầu thế kỉ XVI, các truyện hầu hết viết về 

các thời Lí, Trần, Hồ, Lê sơ. Đằng sau yếu tố hoang đường là hiện thực đương thời lúc 

bấy giờ. 

- Đặc điểm thể loại truyền kỳ: 

  + Truyện truyền kì là một loại hình tự sự bằng văn xuôi, thuộc văn học viết. Truyện 

truyền kì thường có bố cục gồm ba phần: 

      Mở đầu: giới thiệu nhân vật (tên họ, quê quán, tính tình phẩm hạnh) 

      Kể chuyện: kể các chuyện kì ngộ, lạ lùng 

     Kết thúc: nêu lí do kể chuyện.  

  + Truyện sử dụng các chi tiết kì lạ, hoang đường, có giá trị: 

     Tăng sức hấp dẫn bằng sự li kì và thể hiện trí tượng tượng phong phú. 

      Phản ánh hiện thực và truyền tải thông điệp, quan niệm của tác giả về các vấn đề đời 

sống.   

- Tác phẩm thể hiện tinh thần dân tộc, bộc lộ niềm tự hào về nhân tài, văn hóa nước Việt, 

đề cao đạo đức nhân hậu, thủy chung, quan điểm sống” lánh đục về trong” của lớp trí 

thức ẩn dật đương thời. 

- Tác phẩm vừa có giá trị hiện thực và nhân đạo vừa là một tuyệt tác của thể loại truyền 

kì “ thiên cổ kì bút” ( Vũ Khâm Lân) 

2. Nội dung. 

2.1. Nhân vật Ngô Tử Văn: 

- Giới thiệu nhân vật: Ngô Tử Văn tên là Soạn, người huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang; 

tính tình khẳng khái, cương trực, nóng nảy thấy sự gian tà thì không chịu được. 

- Tử Văn đốt đền vì tức giận, không chịu được cảnh yêu tà tác oai tác quái hại dân, vừa 

thể hiện sự khảng khái, chính trực vì dân trừ hại, vừa thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ. 

- Có vụ xử kiện ở âm phủ vì hồn tên tướng giặc kiện Tử Văn. Tên họ Thôi giả mạo thổ 

thần làm hại dân qua mặt Diêm Vương, các thần ở những đền miếu ăn của đút nên bao 

che cho tên họ Thôi “ Những đền miếu gần quanh, vì tham của đút, đều bênh vực cho nó 

cả. Qua đó phê phán các phán quan và Diêm Vương chưa làm việc hết trách nhiệm. 

- Kết quả xử kiện: “ Ngôi mộ tên tướng giặc thì tự dưng bị bật tung lên, hài cốt tan tành 

như cám vậy”. Tử Văn thắng làm chức quan phán sự vì chàng dũng cảm bảo vệ công lí, 

chính nghĩa. Một sự thưởng công xứng đáng. Có ý nghĩa noi gương cho người sau. 

2.2. Ngụ ý phê phán: 

- Hồn ma tên tướng giặc xảo quyệt 

- Thánh thần quan lại ở cõi âm tham của đút bao che cho kẻ ác. Chính là hình chiếu bất 

công trong xã hội đương thời. 

2.3. Lời bình ở cuối truyện đề cao bản lĩnh của kẻ sĩ.  

 - Vạch trần bản chất xảo quyệt, hung ác của hồn ma tướng giặc họ Thôi; 

 - Phơi bày hiện thực đầy rẫy những bất công, thối nát của xã hội đương thời. Những hiện 

tượng tiêu cực ở cõi âm chính là hình chiếu của xã hội đương thời.  

   + Tệ nạn mê tín dị đoan. 

   + Tham ô, hối lộ. 

-  Bài học : 

** Là kẻ sĩ, biết đấu tranh đến cùng để chống lại cái xấu, cái ác. Chỉ có đấu tranh dũng 

cảm mới đem lại phần thắng cho chính nghĩa. 
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   + Nhìn nhận cách sống: Công bằng và hạnh phúc chỉ đến khi người chính trực biết đấu 

tranh với cái xấu, cái ác, sự gian tà.  

 + Niềm tin vào lẽ phải: Chính bao giờ cũng thắng tà. 

=> Lẽ phải, công lí không lệ thuộc vào số lượng người hai phái chính - tà. Bè cánh xấu 

xa chỉ tồn tại nhất thời. Chính nghĩa tất thắng. Miễn là người quân tử phải có ý chí và 

không ngại sự thiệt hại đến bản thân mình. 

 3. Nghệ thuật: 

- Sử dụng yếu tố thần kì. 

- Nghệ thuật kể chuyện: cách kể chuyện sinh động hấp dẫn, giàu kịch tính. 

 

TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ 

Trích Chinh phụ ngâm - Đặng Trần Côn 

I. Giới thiệu chung. 

1. Tác giả và dịch giả: 

a. Tác giả Đặng Trần Côn (?): 

- Sống vào khoảng nửa đầu thế kỉ XVIII. 

- Là người thông minh, tài hoa, hiếu học. 

- Tính cách tự do, phóng túng nên ko đỗ đạt cao, chỉ đỗ Hương cống và giữ các chức 

quan thấp. 

- Các tác phẩm: Chinh phụ ngâm, thơ và phú bằng chữ Hán. 

b. Dịch giả: Đoàn Thị Điểm (1705- 1748): 

+ Hiệu: Hồng Hà nữ sĩ. 

+ Diễn Nôm Chinh phụ ngâm thành công nhất (Tác phẩm được diễn Nôm bằng loại hình 

ngâm khúc song thất lục bát) 

2. Tác phẩm “Chinh phụ ngâm”: 

a. Hoàn cảnh ra đời: 

- Đầu đời vua Lê Hiển Tông có nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra quanh kinh thành. 

- Triều đình cất quân đánh dẹp. 

 Đặng Trần Côn “cảm thời thế mà làm ra”. 

- Đoạn trích từ câu 193 đến câu 216. 

b. Thể loại ngâm khúc. 

- Ngâm khúc là thể thơ trữ tình, dài hơi, thường được làm theo thể Song thất lục bát để 

ngâm nga, than vãn nhằm bộc lộ những tâm trạng, tình cảm buồn phiền đau xót triền 

miên day dứt. Vì thế ngâm khúc còn được gọi là khúc vãn hay thán. 

- Giọng điệu da diết, bi thương. 

c. Tác phẩm: 

- Bản chính bằng chữ Hán, dài 476 câu thơ. Thuộc thể: trường đoản cú. 

- Bản dịch bằng chữ Nôm, dài 408 câu. Thuộc thể: song thất lục bát. 

d. Giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm: 

- Giá trị nội dung: 

+ Là tiếng nói oán ghét chiến tranh phong kiến phi nghĩa.  

+ Thể hiện khát vọng hạnh phúc lứa đôi. 

- Giá trị nghệ thuật: 

+ Thể thơ: trường đoản cú (nguyên tác), song thất lục bát (bản dịch). 

+ Mang đậm tính tượng trưng ước lệ. 
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+ Tả cảnh ngụ tình. 

+ Bản dịch đã đưa ngôn ngữ dân tộc lên tầm cao mới, phong phú, uyển chuyển. 

II. Đọc hiểu: 

1. 16 câu đầu: 

a) Diễn biến nội tâm người chinh phụ qua ngoại cảnh: 

- Hoàn cảnh: cô đơn lẻ bóng.  

- Không gian 

+ Trong rèm: bóng đèn → không gian chật chội, tù túng. 

+ Ngoài rèm: hiên vắng, tiếng gà gáy → không gian vắng vẻ, lạnh lẽo, mênh mông đến 

đáng sợ. 

→ Tình cảnh lẻ loi, cô độc của chinh phụ, một sự cô đơn và bế tắc đến tuyệt vọng. 

b) Diễn biến nội tâm chinh phụ qua dáng vẻ và hành động: 

- Dáng vẻ: 

+ Buồn rầu “nói chẳng nên lời” 

+ Châu chan. 

+ Hồn mê mải 

→ buồn tủi. 

- Hành động:  

+ Dạo hiên, rủ thác→ hành động lặp đi, lặp lại.  

→ tâm trạng bồn chồn, khắc khoải, nhung nhớ đến ngẩn ngơ, cô đơn lẻ loi. 

+ Sự cảm nhận thời gian: Khắc giờ đằng đẵng như niên  biện pháp phóng đại thể hiện 

cái nhìn tâm trạng, khối sầu “dằng dặc” 

+ Gượng: đốt hương, soi gương, gảy đàn → chán chường. 

  Những hành động gượng gạo ko giúp chinh phụ tìm được sự giải tỏa, sẻ chia nỗi lòng 

nên nỗi cô đơn, sầu nhớ càng thêm chồng chất. 

  Tâm trạng của người chinh phụ phụ ở 16 câu đầu: cô đơn lẻ loi, rối bời, nhung nhớ 

đến ngẩn ngơ, buồn sầu triền miên đến mê sảng. 

- Nghệ thuật diễn tả tâm trạng trong 16 câu đầu: 

+ Miêu tả cử chỉ, hành động lặp đi lặp lại. 

+ Các biện pháp tu từ: điệp từ, điệp ngữ vòng tròn (rèm, đèn), câu hỏi tu từ, so sánh 

phóng đại. 

+ Kết hợp nhuần nhuyễn độc thoại nội tâm (Dạo hiên... thôi) với giọng kể, lời nhận xét 

đồng cảm của tác giả- người kể chuyện. 

+ Tả cảnh ngụ tình: dùng thiên nhiên, sự vật (tiếng gà, cây hòe, thời gian) để diễn tả tâm 

trạng.  

2. 8 câu sau: 

- Ko gian được mở rộng: 

+ Non Yên   ước lệ chỉ miền núi non biên ải xa xôi. 

+ Hình ảnh đường lên trời xa vời. 

  Ko gian vô tận ngăn cách hai người. 

  Ngầm ý so sánh với nỗi nhớ ko nguôi, ko tính đếm được của chinh phụ. 

- Nghệ thuật: 

+ Các biện pháp tu từ: câu hỏi tu từ, điệp ngữ vòng tròn (non Yên, trời). 

+ Tả cảnh ngụ tình  khái quát, triết lí thành quy luật: Cảnh buồn người thiết tha lòng. 

Thiết tha- đau đớn  cảnh và tình người có sự đồng điệu. 
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+ Độc thoại nội tâm. 

 Tâm trạng: khát khao sự đồng cảm của chinh phu nơi biên ải nhưng vô vọng, sầu nhớ 

da diết, triền miên. 

III. Tổng kết: 

Ý nghĩa tư tưởng của đoạn trích:  

+ Đồng cảm với khao khát hạnh phúc lứa đôi của người phụ nữ. 

+ Gián tiếp lên án chiến tranh phong kiến phi nghĩa. 

 Giá trị nhân văn và nhân đạo sâu sắc. 

***** Hướng dẫn BT tương tác. 

1. Đề tài về người phụ nữ và biểu hiện của giá trị nhân đạo. 

2. Bản dịch của Đoàn Thị Điểm, những cảm xúc đồng điệu, sáng tạo của bản dịch. 

3. Nêu giá trị nội dung và nghệ thuật của Chinh phụ ngâm. 

4. Cảm nhận 16 câu đầu, đánh giá về nghệ thuật miêu tả tâm trạng của ĐTC. 

 

TRAO DUYÊN 

(Trích “Truyện Kiều”) - Nguyễn Du – 

 I. Giới thiệu chung. 

 1. Vị trí đoạn trích:  

- Từ câu 723- 756/ 3254 câu lục bát. 

- Thuộc phần 2 của tác phẩm: Gia biến, Kiều phải bán mình chuộc cha và em. Đêm cuối 

cùng trước khi về với Mã Giám Sinh, Kiều nhờ em thay mình trả nghĩa cho Kim Trọng. 

2. Nhan đề: 

- Do người biên soạn đặt khái quát nội dung đoạn trích. 

3. Bố cục: 

- P1: 12 câu đầu  Thúy Kiều tìm cách thuyết phục, trao duyên cho Thúy Vân. 

- P2: 14 câu tiếp  Thúy Kiều trao kỉ vật cho em và dặn dò em. 

- P3: 8 câu còn lại  Tâm trạng đau đớn, tuyệt vọng của Thúy Kiều. 

 “Trao duyên” thể hiện bi kịch tình yêu, thân phận bất hạnh và nhân cách cao đẹp của 

Thuý Kiều, qua đó thấy được cái nhìn nhân đạo của Nguyễn Du. 

II. Nội dung 

1. Kiều đứng trước một quyết định đau đớn nhất của cuộc đời là trao duyên cho em 

gái – một điều khó nói, một chuyện vô cùng tế nhị: 

- Dùng lời lẽ: “Cậy em….chịu lời”( chú ý từ “cậy”, “chịu lời”) " sự doan trang tế nhị của 

Kiều khi thuyết phục Thuý Vân 

- Cử chỉ: “ Ngồi lên….thưa” 

 + “Lạy” về đức hi sinh của Thuý Vân 

 + “Thưa”: trân trọng hàm ơn đức hi sinh ấy. 

- Kiều kể về hoàn cảnh của mình: “ Kể từ khi gặp….… hai bề vẹn hai” 

- Dùng từ ngữ có sức tác động mạnh: “tình máu mủ”, “lời nước non”, “thịt nát xương 

mòn”, “ngậm cười chín suối” để tăng sức thuyết phục Thuý Vân. 

* Kiều là một cô gái khéo léo thông minh khi dùng lí lẽ và dựa vào tình nghĩa chị em để 

Thuý Vân nhận lời. 

* Sự khéo léo bởi nghĩ cho Vân, vì Kiều mà nhận lấy mối “duyên thừa”; nghĩ cho Kim 

Trọng, đã vì Kiều mà nên dỡ dang. 

2. Kiều trao kỉ vật cho Thuý Vân 
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- Kỉ vật: “Chiếc thoa với bức tờ mây” 

“Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa” 

 Gợi cho nàng nỗi đau đớn xót xa khi nhớ lại đêm thề nguyền thiêng liêng dưới ánh 

trăng. 

- Lời lẽ: “ Duyên ….chung”" tình cảm nàng dành cho Kim Trọng vẫn sâu sắc như nồng 

nàn( vì cái”duyên” nhờ Vân giữ, nhưng “tình” thì không thể trao). 

* Trao duyên cho em mà Kiều vật lộn, giằng xé với chính mình vì những kỷ niệm ấy có 

sức sống mãnh liệt trong lòng nàng. 

- Tình yêu tan vỡ, Kiều đau đớn tuyệt vọng: 

- Nàng nghĩ đến cái chết oan nghiệt thể hiện qua từ ngữ và hình ảnh: 

 + “Trông ra… Thấy hiu hiu…về” 

 + “Hồn”, “dạ đài”, “thác oan”… 

- Nàng thấy cuộc đời trở nên trống trãi vô nghĩa khi ý thức về thực tại phũ phàng nói với 

Vân mà hoá ra: 

  + Nàng như nói với chính mình để gợi kỉ niệm tình yêu: “Hồn càng…”  

3. Tâm trạng của Kiều sau khi trao duyên – Độc thoại tâm trạng. 

- Cuối cùng thì K quên cả sự hiện diện của Vân. Trước mắt K là hình bóng tưởng tượng 

của KT trò chuyện cùng K. K vẫn còn muốn sự đồng cảm của người yêu trước tình cảnh 

của mình. 

“Bây giờ trâm …muôn vàn ái ân” 

+ Trâm gãy bình tan.                      

+ Phận bạc như vôi.                    Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân 

+ Nước chảy, hoa trôi. 

 Nổi bật sự phũ phàng của hoàn cảnh. 

- Hai lần gọi tên Kim Trọng  tức tưởi, nghẹn ngào, đau đớn . 

 + Nàng như nói với chính Kim Trọng: 

“ Trăm nghìn….lỡ làng” 

 + Đau đớn,tuyệt vọng đến rã rời thân xác, Kiều oán hận số phận và chỉ còn nghĩ đến cái 

chết. Nhưng rồi nàng tự nhận tất cả những lỗi lầm về mìnhlà đã phụ “người tình chung”: 

“ Ôi…từ đây” 

* Cái tình của Thuý Kiều với chàng Kim sâu sắc cao thượng là vì thế. 

* Trước nỗi đau thương xót thân phận của người con gái, ta thấy được vẻ đẹp của tình 

cao thượng, của đức hi sinh, của lòng vị tha trong nhân vật Thuý Kiều. 

4. Nghệ thuật. 

Bằng hình thức độc thoại, kết hợp giữa ngôn ngữ trang trọng với lối nói giản dị, tác giả 

đã thể hiện đặc sắc diễn biến tâm trạng phức tạp và bế tắc của Thúy Kiều trong đêm trao 

duyên. 

 

CHÍ KHÍ ANH HÙNG 

( Trích “ Truyện Kiều” ) Nguyễn Du 

I. Giới thiệu chung: 

- Vị trí đoạn trích: 

+ Thuộc phần: Gia biến và lưu lạc. 

+ Từ câu 2213- 2230/ 3254 câu. 
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Rơi vào lầu xanh của Bạc Bà, Bạc Hạnh ở Châu Thai, Kiều tình cờ gặp 1 vị khách đặc 

biệt, phi phàm từ ngoại hình, điệu bộ, cử chỉ hào hiệp đến tài năng, chí khí tung hoành 

thiên hạ: “Lần thâu gió mát trăng thanh...Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng”. 

Sau nửa năm chung sống hạnh phúc, Từ Hải từ biệt Kiều ra đi thực hiện chí lớn... 

- “ Chí khí anh hùng” là đoạn trích thể hiện ứơc mơ đầy lãng mạn của Nguyễn Du về lí 

tưởng anh hùng và về hình mẫu người anh hùng với những phẩm chất phi thường trên 

nhiều phương diện. Ngôn ngữ tác giả và ngôn ngữ nhân vật hoà quện vào nhau càng làm 

nổi bật phẩm chất cao đẹp của người anh hùng Từ Hải, đồng thời là thái độ trân trọng, 

ngợi ca của tác giả đối với nhân vật của mình. 

II. Nội dung. 

1. Một con người có phẩm chất và chí khí phi thường: 

- Hiện lên qua việc dùng từ ngữ và cách nói tượng trưng: 

  + Cách nói tượng trưng: “lòng bốn phương”( chí nguyện lập công danh sự nghiệp 

hướng ra bốn phương của trời đất), “mặt phi thường”( chỉ tính chất khác thường, xuất 

chúng của người anh hùng), tác giả đã tái hiện tầm vóc vũ trụ phi thường của người anh 

hùng. 

  + Các từ ngữ: “ trượng phu”(người đàn ông có chí khí hoài bão lớn), “thoắt”( hành 

động dứt khoát, mau lẹ, kiên quyết trong tính cách của Từ Hải)…. Thể hiện thái độ trân 

trọng và kính phục của tác giả đối với nhân vật của mình.  

- Qua cuộc chia tay với Thuý Kiều: 

   + Tư thế sẵn sàng: “ Thanh,… rong” 

   + Ngôn ngữ đối thoại: “Từ rằng: Tâm phúc…thường tình”. 

   + Hành động : “ Quyết lời…dặm khơi” 

Người anh hùng đã không hề quyến luyến, bịn rịn vì tình yêu mà quên lý tưởng cao cả. 

Dù bị đặt vào tình thế một bên là hạnh phúc riêng tư và lý tưởng sống. 

- Qua thái độ tự tin: 

  + Tin vào tương lai rạng rỡ: “ Bấy giờ… nghi gia”. 

  + Khẳng định sự thành công là tất yếu: “ Đành rằng…. vội gì”. 

Lời hẹn ước ngắn ngọn, dứt khoát và chắc nịch đúng với khí phách anh hùng của một 

tướng quân uy vũ. 

2. Thi pháp tả người anh hùng: 

- Hình tượng người anh hùng vừa có tính ước lệ vừa mang tầm vóc của con người vũ trụ( 

dẫn chứng từ cách dùng từ ngữ cho đến hình ảnh…) 

- Kiểu mẫu người anh hùng vốn đã là nhân vật truyền thống của văn học trung đại( qua 

suy nghĩ và hành động ngắn gọn, dứt khoát…)  

Bằng nghệ thuật xây dựng hình tượng người anh hùng, tác giả đã khắc hoạ thành công 

một khuôn mẫu người anh hùng vốn đã thành truyền thống của văn học trung đại.  

3. Nghệ thuật. 

Bút pháp xây dựng nhân vật: 

+ Lí tưởng hóa với cảm hứng vũ trụ. 

+ Sử dụng những hình ảnh ước lệ kì vĩ. 

+ Lời thoại trực tiếp thể hiện tính cách tự tin, bản lĩnh của nhân vật. 

III. MỘT SỐ ĐỀ MINH HOẠ 

** Đề 1: 

I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 
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Đọc đoạn trích: 

Khách có kẻ: 

Nhà cao tựa ghế; trưa hạ nắng nồng. 

Ao trong ngắm làn nước biếc; Nhạc phủ vịnh khúc phù dung. 

 

Chợt có người: 

Mặc áo quê; đội mũ vàng. 

Tiên phong đạo cốt; khác xa trần gian. 

Hỏi “Ở đâu lại”, rằng “Từ Hoa San”. 

Bèn bắc ghế; bèn mời ngồi. 

Dưa Đông Lăng đem cắt; quả Dao trì đem mời. 

Bèn sang sảng nói, bèn ha hả cười. 

 

Đoạn rồi, trông khách mà rằng: 

Anh cũng là người quân tử ưa hoa sen (1) đó chăng? 

Ta có giống lạ trong ống áo này. 

Chẳng phải như đào trần lý tục (2); chẳng phải như trúc cỗi mai gầy. 

Câu kỷ (3) phòng tăng khó sánh; mẫu đơn đất Lạc (4) nào tầy. 

Giậu Đào lệnh (5) cúc sao ví được; vườn Linh Quân lan (6) khó sánh thay! 

Ấy là giống sen giếng ngọc ở đầu núi Thái hoa đây. 

 

Khách rằng: 

Lạ thay! Có phải người xưa từng bảo: “Ngó như thuyền mà hoa mười trượng, lạnh như 

sương mà ngọt như mật” đó ư? 

Trước vẫn nghe tiếng, nay mới thấy thật. 

Đạo sĩ lòng vui hớn hở, lấy trong ống áo trưng bày. 

Khách vừa trông thấy; lòng ngậm ngùi thay. 

Giấy mười thức xếp sẵn; bút năm sắc thấm ngay. 

    (Trích Ngọc tỉnh liên phú, Mạc Đĩnh Chi, Tinh tuyển văn học Việt   Nam, tập 3, NXB 

Khoa học xã hội, 2004, tr. 456 -457-458) 

Chú thích: 

1. Quân tử ưa hoa sen: Chu đôn Di, đời Tống rất thích hoa sen, cho hoa sen có phong cách 

quân tử. Người đời gọi ông là quân tử yêu hoa sen. 

2. Đào trần lý tục: do một câu thơ trong cổ thi: “Đào lý mãn sơn tổng thô tuc”, hoa đào hoa 

lý nở đầy núi đều là thứ thô tục 

3. Câu kỷ: một thứ cây có hoa dùng để làm thuốc  

4. Mẫu đơn đất Lạc: Lạc Dương (Trung Quốc) là nơi trồng rất nhiều hoa mẫu đơn, người 

đương thời nói mẫu đơn ở đây đẹp nhất. 

5. Giậu Đào lệnh: giậu cúc của Đào Tiềm người đời Tấn. Thơ Đào Tiềm có câu “Thái cúc 

Đông ly hạ”, nghĩa là: hái cúc ở dưới giậu phía đông. Vì thế người đời sau dung chữ 

Đông ly để gọi hoa cúc.  

6. Vườn Linh Quân : Khuất Nguyên, người thời Chiến quốc. Trong tác phẩm Ly tao của 

ông có câu: “Dư kí tư lan chi cửu uyển hề, hựu thụ huệ chi bách mẫu”, nghĩa là: ta đã 

tưới chin vườn lan, lại trồng tram mẫu huệ 

Thực hiện các yêu cầu sau: 
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Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.  

Câu 2. Giống lạ trong ống áo được so sánh với những loài cây nào?  

Câu 3. Giống sen giếng ngọc có đặc điểm gì? 

Câu 4. Mạc Đĩnh Chi muốn gửi gắm điều gì qua hình ảnh “Hoa sen trong giếng ngọc” ? 

Câu 5. Đoạn văn bản trên có mấy nhân vật? Ý nghĩa của hình tượng Khách?  

Câu 6. Anh/Chị rút ra được thông điệp gì từ văn bản trên. 

II. LÀM VĂN (6,0 điểm) 

Cảm nhận diễn biến tâm trạng Thúy Kiều trong trích đoạn sau: 

Mai sau dù có bao giờ, 

Đốt lò hương ấy so tơ phím này. 

Trông ra ngọn cỏ lá cây, 

Thấy hiu hiu gió thì hay chị về. 

Hồn còn mang nặng lời thề, 

Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai. 

Dạ đài cách mặt khuất lời, 

Rưới xin giọt nước cho người thác oan. 

Bây giờ trâm gãy gương tan, 

Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân ! 

Trăm nghìn gửi lạy tình quân, 

Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi ! 

                           (Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du, Ngữ văn 10, Tập 2,  

                             NXB Giáo dục Việt Nam, 2020, tr. 104 - 105) 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ MINH HỌA KIỂM TRA HỌC KÌ II 

Năm học 2020 – 2021 

Môn: Ngữ văn, lớp 10 

(Đáp án và hướng dẫn chấm gồm……….trang) 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 4,0 

 1 Phương thức biểu đạt chính: tự sự. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như Đáp án: 0,5 điểm. 

- Học sinh trả lời không đúng phương thức biểu đạt chính: 

không cho điểm. 

0,5 

2 Giống lạ trong ống áo được so sánh với những loài cây: đào, 

trúc, mai, câu kỷ ,mẫu đơn, cúc, lan  

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như Đáp án hoặc chép lại nguyên văn 3 câu 

phú: 0,5 điểm. 

- Học sinh  trả lời không đúng: không cho điểm. 

0,5 

3 Giống sen giếng ngọc có đặc điểm: “Ngó như thuyền mà hoa 

mười trượng, lạnh như sương mà ngọt như mật” 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như Đáp án: 0,5 điểm. 

-  Học sinh trả lời không đúng: không cho điểm. 

0,5 

4 Hình ảnh “ Bông sen trong giếng ngọc” : Sen là một loài hoa 0,75 
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thanh cao, được trồng trong giếng ngọc lại càng cao quý. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như Đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 0,75 

điểm. 

- Học sinh trả lời không đúng: không cho điểm. 

5 -Có 2 nhân vật: Khách và đạo sĩ 

-Khách là hình tượng quen thuộc trong thể phú bởi thể loại 

này thường có lối đáp chủ - khách. Khách chính là sự phân 

thân của tác giả để thể hiện tâm hồn, tình cảm, tư tưởng. 

Hướng dẫn chấm:  

Học sinh chỉ ra được 2 nhân vật trong đoạn trích: 0,25 

Học sinh nêu được ý nghĩa của hình tượng nhân vật khách: 

0,5 

0,75 

6 Học sinh rút ra thông điệp từ đoạn trích: 

-Luôn giữ được khí tiết thanh cao trong bất kì hoàn cảnh nào 

-Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài 

Hướng dẫn chấm: 

- Nêu được hai bài học: 1,0 điểm. 

- Nêu được một bài học: 0,5 điểm 

- Học sinh có thể diễn đạt khác Đáp án nhưng nếu vẫn đảm 

bảo đúng ý như Đáp án thì vẫn cho điểm như Hướng dẫn 

chấm. 

1,0 

 

 

 

II  Diễn biến tâm trạng Thúy Kiều trong đoạn trích. 6,0 

  a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề; Thân bài triển khai được vấn đề; 

Kết bài khái quát được vấn đề. 

0,5 

 b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

 Diễn biến tâm trạng Thúy Kiều 

Hướng dẫn chấm:  

- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm. 

- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm. 

0,5 

 c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận 

dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và 

dẫn chứng. Cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

 

 * Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Du, tác phẩm 

Truyện Kiều, đoạn trích Trao duyên và đoạn trích của đề. 

Hướng dẫn chấm: 

Học sinh chỉ giới thiệu được 01 trong 03 ý tác giả, tác phẩm, 

đoạn trích: 0,25 điểm. 

0,5 

 * Diễn biến tâm trạng Thúy Kiều:  

- Sau khi thuyết phục và trao duyên cho Thúy Vân, sau khi 

trao kỉ vật tình yêu, Kiều rơi vào tâm trạng tuyệt vọng, khủng 

hoảng tinh thần.  

     + Kiều nói nhiều đến cái chết cách tuyệt vọng, với Kiều: 

2,5 
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khi mất tình yêu thì sống mà coi như đã chết. 

     + Hàng loạt những từ ngữ cho thấy Kiều liên tưởng đến 

cái chết: mai sau, đốt lò hương, chị về, hồn, dạ đài… 

- Từ ngôn ngữ lí trí ở đoạn trước, Kiều chuyển sang ngôn ngữ 

tình cảm, từ ngôn ngữ đối thoại, Kiều chuyển sang ngôn ngữ 

độc thoại. Điều đó cho thấy sự phức tạp, dằn xé trong tâm 

trạng Kiều. 

- Kiều tiếp tục chuyển sang ngôn ngữ đối thoại với Kim 

Trọng, táo bạo xác lập mối quan hệ vợ chồng với Kim Trọng 

và nói lời từ tạ với chàng Kim rằng: tơ duyên ngắn ngủi có 

ngần ấy thôi . 

   

Hướng dẫn chấm: 

- Trình bày đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm 

- Trình bày chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 2,25 điểm  - 1,25 

điểm. 

- Trình bày chung chung, chưa rõ: 0,25 điểm – 1,0 điểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Đánh giá 

- Đoạn trích đã thể hiện sự phức tạp nhưng hợp logic trong 

nội tâm Kiều, điều đó càng khẳng định thiên tài Nguyễn Du 

trong việc phân tích nội tâm nhân vật.  

- Qua đoạn trích, người đọc thấy được bi kịch tan vỡ tình đầu, 

thân phận bất hạnh của Kiều, nhưng trên hết vẫn là nhân cách 

cao đẹp của nàng. 

 Hướng dẫn chấm:. 

+ Đáp ứng được 01 yêu cầu: 0,25 điểm. 

0,5 

 d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt. 

Hướng dẫn chấm: không cho điểm nếu bài làm mắc quá 

nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. 

0,5 

 e. Sáng tạo: vận dụng lí luận văn học trong quá trình phân 

tích, đánh giá; biết so sánh với các đoạn trích khác để làm nổi 

bật diễn biến tâm trạng Kiều. 

Hướng dẫn chấm:. 

+ Đáp ứng được 3 yêu cầu trở lên: 1,0 điểm. 

+ Đáp ứng được 2 yêu cầu: 0,75 điểm. 

+ Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,5 điểm. 

1,0 

 

Đề 2:  

I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau: 

Khi đã luống tuổi, Ngọc Hoàng Thượng Đế sinh một người con gái, mặt hoa da tuyết, 

thợ giỏi khó vẽ hết tinh thần; nét họa cung đàn, tài giỏi không chỉ riêng nghề mọn. Nếu 

là một gã mày râu, thì quyết đứng hàng đầu khoa giáp. Tuổi vừa đôi tám, tên gọi là Ngọc 
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Tỷ. Ngọc Hoàng mở một lầu kén rể, biển đề là "Đãi phượng lâu" (1). Cho tất cả tự do 

đến ứng tuyển. 

(Sơn thần, thủy thần cũng lên thẳng cửa nhà trời ứng tuyển, ra sức thi triển tài năng 

hơn người) 

Sơn thần nghe xong, tức thì xua tay lên quãng không, chỉ vào cung khuyết ở trước 

mặt Ngọc Hoàng, lập tức biến thành gò núi…  

Thủy thần cũng thè lưỡi thư phù. Bỗng, vạn ngõ ngàn cửa biến thành biển…. 

Ngọc Hoàng lấy làm vui lòng, sắc cho hai thần ngồi chiếu bên tả, ban trà cho uống. 

Hai thần đang có vẻ đắc ý, chợt thấy ngoài cửa lại có một người tiến vào. Người ấy 

dáng rồng bước hổ, mắt Thuấn, mày Nghiêu, có vẻ tĩnh trọng như núi, có lượng hàm như 

biển (2), và đứng sừng sững ở trước sân… 

Người ấy ung dung đứng lên nói: 

- Bệ hạ nhầm rồi. Quỷ thần ở núi sông chỉ là một vật ở nơi đó thôi. Múa trí khoe tài, 

sao đáng đếm xỉa trong vòng trời đất? Sao không xem: ngôi cao vòi vọi mà những người 

chiêm ngưỡng chỉ sợ đi sau; lượng biển bao la, mà những kẻ lại chầu tranh nhau đến 

trước. Tài trí trong thiên hạ, đều là tài trí của một người. Núi đúc khí thiêng, mong được 

tận trung mọi việc; sông theo dòng lớn, đâu không hiếu thuận một niềm. Thảng hoặc có 

thỏ nấp trong núi, kình múa ngoài khơi (3), thì sai người văn thần trọng vọng, cử người 

võ tướng lược thao. Bày trận theo thế rắn Thường Sơn (4), hành quân như nước dòng 

Giang Hán. Núi có thể bạt đi, gò có thể san bằng, nước lớn có thể bắt lui, sông to có thể 

cắt đứt. Bấy giờ sông yên núi vững, chỉ thấy một vẻ thanh cao. Thái Sơn, Hoàng Hà, ghi 

thề đới lệ (5); Ngũ Nhạc, Tứ Độc, giữ lễ công hầu (6). Bước lên núi cao tỏ lòng trung với 

trời , oai trùm biển rộng, nào ai dám chống . Thiên tử trị bên ngoài, Hoàng hậu trị bên 

trong; hải vật sơn hào, thưởng những vị quý ngon trong thiên hạ, so với bọn một gáo 

nước đã khoe nhiều, một nắm đá đã khoe lớn, khác nhau biết chừng nào? 

Ngọc Hoàng đẹp lòng, giơ tay nói:: 

- Giai tế! Giai tế! Nếu ngươi không nói ra, trẫm sẽ bị những kẻ khoe khoang làm mê 

hoặc. 

Hai người ở bên tả nghe thấy thế, ngồi ngẩn người một lát, rồi bỏ cả ngựa xe lẻn về, 

không dám bàn việc hôn nhân nữa. 

             (Trích Ngọc Nữ về tay chân chủ, Thánh Tông di thảo, 

Khuyết danh, NXB Hồng Đức, 2017) 

 (1) lầu Đãi phượng: lầu kén rể                            (2) lượng hàm như biển:        

 (3) kình (cá voi): cá lớn ngoài khơi                     

(4,5) ghi thề đới lệ, giữ lễ công hầu:điển tích, ý nói – núi sông yên vững mãi mãi. 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. 

Câu 2. Trong đoạn trích, vẻ đẹp của Ngọc Tỷ được miêu tả bằng những từ ngữ nào? 

Câu 3. Anh/Chị hiểu như thế nào về câu: “Quỷ thần ở núi sông chỉ là một vật ở nơi đó 

thôi. Múa trí khoe tài, sao đáng đếm xỉa trong vòng trời đất?”    

Câu 4. Từ lời nói của người đến sau, anh/chị nhận thấy ông là một người như thế nào? 

Câu 5. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ chính được thể hiện trong câu sau: “Núi có thể 

bạt đi, gò có thể san bằng, nước lớn có thể bắt lui, sông to có thể cắt đứt”. 

Câu 6. Anh/Chị có đồng tình với quan điểm “Tài trí trong thiên hạ, đều là tài trí của 

một người.”? Vì sao? 
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II. LÀM VĂN (6,0 điểm) 

Phân tích vẻ đẹp của người anh hùng Từ Hải qua đoạn trích sau: 

Nửa năm hương lửa đương nồng, 

Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương. 

Trông vời trời bể mênh mang, 

Thanh gươm yên ngựa, lên đường thẳng rong. 

Từ rằng:“Tâm phúc tương tri, 

Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình? 

Bao giờ mười vạn tinh binh, 

Tiếng chiêng dậy đất bóng tinh rợp dường. 

Làm cho rõ mặt phi thường, 

Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia. 

Bằng nay bốn bể không nhà, 

Theo càng thêm bận biết là đi đâu? 

Đành lòng chờ đó ít lâu, 

Chầy chăng là một năm sau vội gì!” 

Quyết lời dứt áo ra đi, 

Gió mây bằng đã đến kì dặm khơi. 

                                                                                 (Trích Truyện Kiều, Nguyễn 

Du, Ngữ văn 10, Tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2020, tr. 113) 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 4,0 

 1 Phương thức biểu đạt chính: tự sự. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như Đáp án: 0,5 điểm. 

- Học sinh trả lời không đúng phương thức biểu đạt chính: không 

cho điểm. 

0,5 

2 Vẻ đẹp của Ngọc Tỷ được miêu tả bằng những từ ngữ: mặt hoa da 

tuyết, nét họa cung đàn, tài giỏi,… 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như Đáp án hoặc thêm vào sau chữ “tài giỏi” 

quyết cũng đứng đầu khoa giáp 0,5 điểm. 

- Học sinh trả lời không đúng: không cho điểm. 

0,5 

3 Câu: “Quỷ thần ở núi sông chỉ là một vật ở nơi đó thôi. Múa trí 

khoe tài, sao đáng đếm xỉa trong vòng trời đất?” có nghĩa:  

  tài năng của sơn – thủy thần chỉ làm chủ mỗi 1 vùng nhỏ, vùng 

họ thuộc về, không đáng để khoe khoang, làm quá.  

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như Đáp án hoặc thêm ý “người khoe khoang 

cái tài nhỏ không đáng để được đề cao” 0,5 điểm. 

- Học sinh trả lời không đúng: không cho điểm. 

0,5 

4 Từ lời nói của người đến sau, anh/chị nhận thấy ông là một người: 

- Tự tin vào tài năng của mình, vị thế của một con người. 

0,75 
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- Có kiến thức, tài trí và lẽ sống, lý tưởng lớn. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như Đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 0,75 điểm. 

- Học sinh trả lời không đúng: không cho điểm. 

5 Tác dụng của biện pháp tu từ chính được thể hiện trong câu sau: 

“Núi có thể bạt đi, gò có thể san bằng, nước lớn có thể bắt lui, 

sông to có thể cắt đứt”. 

- Biện pháp tu từ: nói quá (0,25 điểm) 

- Tác dụng: nhấn mạnh và đề cao trí tuệ và khả năng con người 

thay đổi rộng lớn vũ trụ để mưu cầu sự sống, hạnh phúc. (0,5 

điểm) 

Hướng dẫn chấm: 

- Lí giải được hợp lí, thuyết phục tác dụng: 0,5 điểm. 

- Lí giải chưa rõ ràng, thuyết phục:0,25 điểm điểm. 

0,75 

6 Anh/Chị có đồng tình với quan điểm “Tài trí trong thiên hạ, đều 

là tài trí của một người.”? Vì sao? 

Đồng tình hoặc không đồng tình (0,25 điểm) 

HS lý giải thuyết phục (0,75 điểm) 

Hướng dẫn chấm:  

Trả lời được 01 ý của Đáp án: 0,5 điểm. 

1,0 

 

 

 

II  Cảm nhận của anh (chị) về vẻ đẹp của người anh hùng Từ Hải 

qua đoạn trích “Chí khí anh hùng” trong tác phẩm “Truyện 

Kiều” của Nguyễn Du.  

6,0 

  a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề; Thân bài triển khai được vấn đề; Kết bài 

khái quát được vấn đề. 

0,5 

 b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Vẻ đẹp của người anh hùng Từ Hải qua đoạn trích “Chí khí 

anh hùng” trong tác phẩm “Truyện Kiều” của Nguyễn Du.  

Hướng dẫn chấm:  

- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm. 

- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm. 

0,5 

 c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng 

tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. 

Cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

 

 * Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Du, tác phẩm “Truyện 

Kiều” và đoạn trích “Chí khí anh hùng” 

Hướng dẫn chấm: 

Học sinh chỉ giới thiệu được 01 trong 03 ý tác giả, tác phẩm, 

đoạn trích: 0,25 điểm. 

0,5 
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 * Vẻ đẹp thể hiện qua Khát vọng và tư thế của người anh 

hùng: 

- Chí khí khát vọng: 

+ Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng đương lúc ngọt ngào, nồng 

nàn “Hương lửa đương nồng” nhưng trước hết Từ Hải là một 

tráng sĩ, một người có chí khí mạnh mẽ nên sự nghiệp đối với 

chàng là trên hết.   

+ Cụm từ “Thoắt đã” quyết định nhanh chóng, dứt khoát thể hiện 

tính cách người anh hùng. 

+ “Động lòng bốn phương”, “Trời bể mênh mông”… hình ảnh 

không gian rộng lớn, hình tượng thơ có tính chất vũ trụ lớn lao, kì 

vĩ, mang tính ước lệ thể hiện khát vọng lớn lao (Đặc điểm VHTĐ) 

+ Thái độ tác giả: “Trượng phu” từ ngữ có sắc thái tôn xưng, sự 

tôn trọng, kính phục đối với người anh hùng. 

=> Từ Hải không phải là con người của những đam mê thông 

thường mà là con người có sự nghiệp anh hùng, khát khao được 

vùng vẫy giữa trời cao đất rộng (So sánh người tráng sĩ trong 

Thuật Hoài) 

- Tư thế: 

+ “Thanh gươm yên ngựa” một mình một ngựa một thanh gươm 

“Lên đường thẳng rong” chân dung đẹp của người anh hùng - 

“tưởng như che cả đất trời” (Hoài Thanh) 

* Vẻ đẹp thể hiện ở lí tưởng anh hùng của Từ Hải: 

+ Không quyến luyến, bịn rịn, không vì tình yêu mà quên đi lí 

tưởng cao cả. 

+ Trách Kiều là người tri kỉ mà không hiểu mình, khuyên Kiều 

vượt lên trên tình cảm thông thường để sánh với người anh hùng. 

+ Hứa hẹn với Kiều về một tương lai thành công. 

+ Khẳng định quyết tâm, tự tin vào thành công. 

+  Hành động của Từ Hải “quyết lời dứt áo ra đi” (hình ảnh ước lệ 

- “Chia bào”, so sánh với Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều) 

+ Hình ảnh” “gió mây…dặm khơi” (mượn từ ý của Trang Tử - 

ước lệ” => Đã đến lúc chim bằng bay lên cùng gió mây cho thấy 

bản lĩnh phi thường của người anh hùng, khát khao làm nên sự 

nghiệp lớn. Từ Hải là người giàu tình cảm, có khát vọng lớn lao 

tầm vóc vũ trụ, chí khí người anh hùng. 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Đánh giá 

- Nội dung: Hình tượng người anh hùng Từ Hải chính là khắc hoạ 

lý tưởng anh hùng và ước mơ của đại thi hào Nguyễn Du 

- Nghệ thuật: 

Khuynh hướng lí tưởng hóa người anh hùng bằng bút pháp ước lệ 

và cảm hứng vũ trụ; trong đó, hai phương diện ước lệ và cảm 

hứng vũ trụ gắn bó chặt chẽ với nhau  

Hướng dẫn chấm:. 

+ Đáp ứng được 01 yêu cầu: 0,25 điểm. 

0,5 
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Nhóm Ngữ văn 10 

Tổ Ngữ văn trường THPT Phan Châu Trinh 

 d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt. 

Hướng dẫn chấm: không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều 

lỗi chính tả, ngữ pháp. 

0,5 

 e. Sáng tạo: vận dụng lí luận văn học trong quá trình phân tích, 

đánh giá; biết so sánh với các tác phẩm khác để làm nổi bật nét 

đặc sắc; biết liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn; văn viết giàu 

hình ảnh, cảm xúc. 

Hướng dẫn chấm:. 

+ Đáp ứng được 3 yêu cầu trở lên: 1,0 điểm. 

+ Đáp ứng được 2 yêu cầu: 0,75 điểm. 

+ Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,5 điểm. 

1,0 


