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

- Phần 1: Đọc - hiểu văn bản: 3.0 điểm 

- Phần 2: Nghị luận văn học: 7.0 điểm (gồm NLXH: 2.0 điểm và NLVH: 5.0 điểm) 

B. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

PHẦN I: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN  

1. Ngữ liệu: Nghị luận hiện đại (Ngữ liệu ngoài SGK) 

2. Về kĩ năng trả lời câu hỏi:  

a. Cấp độ nhận biết: Xác định thông tin được nêu trong văn bản/đoạn trích; nhận diện phương 

thức biểu đạt, thao tác lập luận, phong cách ngôn ngữ, biện pháp tu từ,...phong cách ngôn 

ngữ, thao tác lập luận, phương thức biểu đạt, kiểu kết cấu… của văn bản. 

b. Cấp độ thông hiểu: Hiểu được cách triển khai lập luận, ngôn ngữ biểu đạt, giá trị các biện 

pháp tu từ của văn bản/đoạn trích. 

c. Cấp độ vận dụng: Rút ra được thông điệp, bài học cho bản thân hoặc nêu ý nghĩa, giá trị, 

vai trò của một chi tiết/quan điểm. 

PHẦN II: LÀM VĂN 

I. Nghị luận xã hội: (2,0 điểm): Viết một đoạn văn khoảng 150 chữ bàn về một vấn đề xã 

hội được đề cập trong ngữ liệu đọc hiểu 

- Kiểu bài: nghị luận về một tư tưởng đạo lí 

- Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng:  

   + Xác định được tư tưởng, đạo lí cần bàn luận. 

   + Xác định được cách thức trình bày đoạn văn. 

   + Diễn giải về nội dung, ý nghĩa của tư tưởng, đạo lí. 

   + Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các 

thao tác lập luận phù hợp để triển khai lập luận, bày tỏ quan điểm của bản thân về tư tưởng, 

đạo lí. 

   + Huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về tư tưởng đạo lí; 

phê phán những mặt tiêu cực, trái với tư tưởng đạo lí và rút ra được bài học nhận thức, hành 

động cho bản thân. 

   + Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, đoạn văn 

giàu sức thuyết phục. 

II. Nghị luận văn học:  

1. Yêu cầu chung về kiến thức, kĩ năng 

* Kiểu bài 1: Nghị luận về một bài thơ/đoạn thơ: 

- Phạm vi tư liệu: Tây Tiến của Quang Dũng và Việt Bắc (trích) của Tố Hữu. 



- Yêu cầu kiến thức, kĩ năng:  

   + Xác định được kiểu bài nghị luận; vấn đề nghị luận. 

   + Giới thiệu tác giả, bài thơ, đoạn thơ. 

   + Nêu nội dung cảm hứng, hình tượng nhân vật trữ tình, đặc điểm nghệ thuật nổi bật... của 

bài thơ/đoạn thơ. 

   + Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các 

thao tác lập luận để phân tích, cảm nhận về nội dung, nghệ thuật của bài thơ/đoạn thơ. 

   +  Nhận xét về nội dung, nghệ thuật của bài thơ/đoạn thơ; vị trí, đóng góp của tác giả.  

   + So sánh với các tác phẩm khác; liên hệ với thực tiễn; vận dụng kiến thức lí luận văn học 

để đánh giá, làm nổi bật vấn đề nghị luận. 

   + Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, bài văn 

giàu sức thuyết phục. 

 * Kiểu dạng 2: Nghị luận về so sánh văn học: 

- Phạm vi tư liệu: Tây Tiến của Quang Dũng và Việt Bắc (trích) của Tố Hữu. 

- Yêu cầu kiến thức, kĩ năng:  

    + Xác định được kiểu bài nghị luận; vấn đề nghị luận. 

    + Giới thiệu tác giả, bài thơ, 2 đoạn thơ trong cùng một bài hoặc 2 tác giả, 2 bài thơ, 2 

đoạn thơ. 

   + Nêu nội dung cảm hứng, hình tượng nhân vật trữ tình, đặc điểm nghệ thuật nổi bật... của 

2 đoạn thơ trong cùng một bài hoặc 2 bài thơ/ 2 đoạn thơ. 

    + Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, 

các thao tác lập luận để phân tích, cảm nhận về nội dung, nghệ thuật của 2 đoạn thơ và so 

sánh điểm giống nhau, khác nhau của 2 đoạn thơ trong cùng 1 bài hoặc 2 đoạn thơ trong 2 

bài. 

    + Nhận xét về nội dung, nghệ thuật của bài thơ/ 2 đoạn thơ; vị trí, đóng góp của tác giả.  

     + Lí giải được nguyên nhân của sự khác biệt của 2 đoạn thơ trong cùng một bài hoặc 2 

đoạn thơ trong 2 bài. 

    + Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, bài văn 

giàu sức thuyết phục. 

2. Yêu cầu cụ thể về kiến thức:  

TÂY TIẾN (QUANG DŨNG) 

 a. Tác giả:  

- Quang Dũng là một nghệ sĩ đa tài: làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc.  

- Một hồn thơ lãng mạn, tài hoa: nhà thơ của xứ Đoài mây trắng, thơ giàu chất nhạc, họa...  

- Các tác phẩm chính: Rừng về xuôi; Mây đầu ô....  

b. Tác phẩm: 

    Hoàn cảnh ra đời 

- Tây Tiến là một đơn vị quân đội thành lập năm 1947, có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội Lào 

bảo vệ biên giới Việt – Lào và đánh tiêu hao lực lượng quân đội Pháp ở Thượng Lào và 

miền Tây Bắc của Tổ quốc.  

- Địa bàn hoạt động của đơn vị Tây Tiến chủ yếu là vùng rừng núi hiểm trở. Đó cũng là nơi 

sinh sống của đồng bào các dân tộc Mường, Thái với những nét văn hoá đặc sắc. Lính Tây 



Tiến phần đông là thanh niên Hà Nội, trong đó có nhiều học sinh, sinh viên. Họ sinh hoạt và 

chiến đấu trong điều kiện thiếu thốn, gian khổ nhưng vẫn rất lạc quan và dũng cảm.  

- Quang Dũng là một người lính trong đoàn quân Tây Tiến. Cuối năm 1948, ông chuyển 

sang đơn vị khác. Một năm sau ngày chia tay đoàn quân Tây Tiến, nhớ về đơn vị cũ ông viết 

bài thơ “Tây Tiến” tại làng Phù Lưu Chanh (một làng thuộc tỉnh Hà Đông cũ, nay là Hà 

Nội).  

- Bài thơ được in trong tập “Mây đầu ô”(1986)  

  Cảm xúc chủ đạo của bài thơ 

Bài thơ được viết trong nỗi nhớ da diết của Quang Dũng về đồng đội, về những kỉ niệm của 

đoàn quân Tây Tiến gắn liền với khung cảnh thiên nhiên miền Tây Bắc hùng vĩ, hoang sơ 

nhưng cũng rất trữ tình, thơ mộng. 

    Nội dung 

. Đoạn 1: Những cuộc hành quân gian khổ của đoàn quân Tây Tiến và khung cảnh thiên 

nhiên miền Tây hùng vĩ, hoang sơ, dữ dội.  

- Nỗi nhớ thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ, dữ dội, khắc nghiệt, đầy chết chóc nhưng thơ mộng, 

trữ tình và những địa danh mà đoàn quân Tây Tiến đã đi qua (Sài Khao, Mường Lát, Pha 

Luông, Mường Hịch, Mai Châu), những địa danh khi đi vào thơ Quang Dũng, nó không còn 

mang màu sắc trung tính, vô hồn trên bản đồ nữa mà gợi lên không khí núi rừng xa xôi, lạ 

lẫm, hoang sơ và bí ẩn.  

- Nỗi hoài niệm về con đường hành quân gập ghềnh, hiểm trở, đầy hiểm nguy giữa một bên 

là núi cao với một bên là vực sâu thăm thẳm. Không gian được mở ra ở nhiều chiều: chiều 

cao đến chiều sâu hút của những dốc núi, vực thẳm. Nhớ khung cảnh hoang vu của núi rừng 

với âm thanh “gầm thét” của thác nước, của loài hổ dữ rình rập vồ người mỗi khi chiều đến, 

đêm về.  

- Nhớ những những ngôi nhà nơi xóm núi như cánh buồm thấp thoáng trên mặt biển trong 

không gian bình yên và êm ả của mưa giăng đầy biến thung lũng thành “xa khơi”.  

=> Bức tranh của núi rừng miền Tây giàu được vẽ bằng bút pháp vừa hiện thực, vừa lãng 

mạn, vừa giàu chất họa lại giàu chất nhạc. Nét vẽ vừa gân guốc, mạnh mẽ, dữ dội nhưng lại 

cũng rất mềm mại tạo nên vẻ đẹp hài hòa cho bức tranh thiên nhiên.  

. Đoạn 2: Những kỉ niệm đẹp về tình quân dân giữa người lính Tây Tiến với nhân dân Tây 

Bắc 

- Những kỉ niệm về tình quân dân thắm thiết qua những đêm liên hoan văn nghệ đậm màu 

sắc lãng mạn, trữ tình  

  + Đêm liên hoan như đêm hội giao duyên, đêm tân hôn của những cặp tình nhân (hội đuốc 

hoa)  

  + Nhân vật trung tâm của đêm hội là những thiếu nữ Tây Bắc trong những bộ trang phục 

và vũ điệu vừa lộng lẫy, vừa e thẹn, tình tứ.  

  + Cái nhìn trẻ trung, ngỡ ngàng, ngạc nhiên, say mê sung sướng của những người lính Tây 

Tiến trước vẻ đẹp phương xa.  

=> Bằng bút pháp tài hoa, lãng mạn, “thi trung hữu nhạc”, tác giả đã làm nổi bật vẻ đẹp giàu 

bản sắc văn hoá, phong tục của đồng bào vùng biên giới cùng tình cảm quân dân thắm thiết 

và tâm hồn lạc quan yêu đời, yêu cuộc sống của người lính Tây Tiến  

- Vẻ đẹp của con người và cảnh vật miền Tây Bắc trong chiều sương trên sông nước Châu 

Mộc: Không gian trên dòng sông, cảnh vật Châu Mộc hiện lên thật mờ ảo, thơ mộng nhuốm 

màu sắc cổ tích, huyền thoại. Nổi bật lên trên bức tranh sông nước là cái dáng mềm mại, 

uyển chuyển của các cô gái Thái trên con thuyền độc mộc. Những bông hoa rừng cũng như 



đang đong đưa làm duyên trên dòng nước lũ. Những bông lau ven rừng như có hồn và gợi 

nhớ da diết.  

. Đoạn 3: Chân dung người lính Tây Tiến Đoạn thơ tập trung vào khắc họa hình ảnh người 

lính Tây Tiến bằng bút pháp lãng mạn nhưng không thoát li hiện thực với cảm xúc bi tráng. 

 - Vẻ đẹp lẫm liệt, kiêu hùng, hào hoa, lãng mạn:  

   + Sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thiếu thốn, bệnh tật: Thân hình tiều tuỵ vì sốt rét 

rừng của người lính Tây Tiến: “không mọc tóc”, “xanh màu lá”.  

   + Trong gian khổ, hình tượng người lính Tây Tiến vẫn hiện ra với dáng vẻ oai phong, lẫm 

liệt, vẫn toát lên cốt cách, khí phách hào hùng, mạnh mẽ: xanh màu lá, dữ oai hùm. 

    + Trong gian khổ nhưng vẫn hướng về nhiệm vụ chiến đấu, vẫn “gửi mộng qua biên giới” 

- mộng chiến công, khao khát lập công và “mơ Hà Nội dáng kiều thơm” – mơ về, nhớ về 

dáng hình kiều diễm của người thiếu nữ đất Hà thành thanh lịch.  

- Vẻ đẹp bi tráng:  

   + Những người lính trẻ trung, hào hoa đó gửi thân mình nơi biên cương xa xôi, sẵn sàng 

tự nguyện hiến dâng “đời xanh” cho tổ quốc mà không hề tiếc nuối.  

   + Hình ảnh “áo bào thay chiếu” là cách nói thi vị, sang trọng hóa sự hy sinh của người lính 

Tây Tiến.  

   + Họ coi cái chết tựa lông hồng. Sự hy sinh ấy nhẹ nhàng, thanh thản như trở về với đất 

mẹ: “anh về đất”.  

   + “Sông Mã gầm lên khúc độc hành”: Linh hồn người tử sĩ đó hoà cùng sông núi. Con 

sông Mã đã tấu lên khúc nhạc độc tấu đau thương, hùng tráng để tiễn người lính vào cõi bất 

tử. Âm hưởng dữ dội tô đậm cái chết bi hùng của người lính Tây Tiến.  

   + Hàng loạt từ Hán Việt: “Biên cương”, “viễn xứ”, “chiến trường”, “độc hành” … gợi 

không khí tôn nghiêm, trang trọng khi nói về sự hi sinh của người lính Tây Tiến.  

   + Hình ảnh người lính Tây Tiến phảng phất vẻ đẹp lãng mạn mà bi tráng của người tráng 

sĩ anh hùng xưa.  

 . Đoạn 4 (Bốn câu còn lại): Khẳng định vẻ đẹp tinh thần của người lính Tây Tiến đối với 

thời đại và đối với lịch sử.  

   + Vẻ đẹp tinh thần của người vệ quốc quân thời kì đầu kháng chiến: một đi không trở lại, 

ra đi không hẹn ngày về.  

   + Vẻ đẹp của người lính Tây Tiến sẽ còn mãi với thời gian, với lịch sử dân tộc, là chứng 

nhân đẹp đẽ của thời đại chống thực dân Pháp.  

- Cụm từ người đi không hẹn ước thể hiện tinh thần quyết ra đi không hẹn ngày về. Hình 

ảnh đường lên thăm thẳm gợi lên cả một chặng đường gian lao của đoàn quân Tây Tiến.  

   + Vẻ đẹp bất tử của người lính Tây Tiến được thể hiện ở âm hưởng, giọng điệu của cả 4 

dòng thơ. Chất giọng thoáng buồn pha lẫn chút bâng khuâng, song chủ đạo vẫn là giọng hào 

hùng đầy khí phách.  

     Nghệ thuật  

+ Cảm hứng lãng mạn, bi tráng  

+ Sử dụng ngôn từ đặc sắc: từ địa danh, từ tượng hình, từ Hán Việt  

+ Kết hợp chất nhạc và họa.  

VIỆT BẮC (TỐ HỮU) 

I. Khái quát chung 

1. Tác giả: 

- Là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam.  



- Thơ ông tiêu biểu cho khuynh hướng thơ trữ tình – chính trị: mang khuynh hướng sử thi 

và cảm hứng lãng mạn; giọng thơ tâm tình ngọt ngào, tha thiết, đậm đà tính dân tộc.  

- Các tác phẩm chính: Từ ấy, Việt Bắc, Gió lộng, Ra trận,…  

2. Tác phẩm:  

    Hoàn cảnh sáng tác  

- Việt Bắc là khu căn cứ đầu não của cuộc kháng chiến chống Pháp.  

- Tháng 7 năm 1954 hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, hòa bình lập lại ở miền Bắc. Tháng 

10 năm 1954, ngay sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, các cơ 

quan Trung ương của Đảng và chính phủ từ Việt Bắc về lại thủ đô Hà Nội. Tố Hữu cũng là 

một trong số những cán bộ kháng chiến từng sống và gắn bó nhiều năm với Việt Bắc, nay 

từ biệt chiến khu Việt Bắc để về xuôi. Bài thơ được viết trong buổi chia tay lưu luyến đó.  

   Hình thức nghệ thuật của bài thơ:  

- Mượn tình yêu lứa đôi để diễn tả tình yêu quê hương, đất nước.  

- Việc sử dụng cặp đại từ xưng hô Mình – Ta và hình thức đối đáp giao duyên quen thuộc 

của ca dao, khiến cho bài thơ ca ngợi nghĩa tình kháng chiến, cách mạng trở thành một khúc 

hát ru kỉ niệm ngọt ngào, tha thiết. Kẻ ở - người đi, lời hỏi - lời đáp thực chất là sự phân thân 

cái tôi trữ tình của nhà thơ nhằm tạo sự hô ứng, đồng vọng, vang ngân. 

II. Giá trị nội dung. 

1. Hai mươi câu thơ đầu: Lời chia tay và nhắc nhớ đầy lưu luyến của người ở lại và tâm 

trạng của người ra đi. 

a. Lời chia tay đầy lưu luyến (bốn câu đầu): Lời hỏi, khơi gợi kỉ niệm về một giai đoạn đã 

qua, về không gian nguồn cội, nghĩa tình, qua đó thể hiện tâm trạng của người ở lại: Người 

ở lại lên tiếng trước và gợi nhắc về những kỷ niệm gắn bó suốt 15 năm kháng chiến – thời 

gian càng dài thì nghĩa tình càng đong đầy; gợi nhắc không gian nguồn cội, nghĩa tình: “nhìn 

cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn” - Lời ướm hỏi đã khơi gợi cả một quá khứ đầy ắp kỷ 

niệm, khơi nguồn cho mạch cảm xúc nhớ thương tuôn chảy.  

b. Tiếng lòng của người về xuôi (bốn câu thơ tiếp): Động tác cầm tay nhau cùng các từ láy 

tha thiết, bâng khuâng, bồn chồn vừa diễn tả tâm trạng lưu luyến, bịn rịn vừa lo lắng, bất an 

của con người kháng chiến trong buổi tiễn đưa. Nỗi xúc động ấy không thể diễn tả thành lời: 

“biết nói gì hôm nay”  

c. Mười hai câu hỏi nhắc nhớ kỉ niệm của người ở lại:  

Sáu câu hỏi liên tục, trùng điệp biểu lộ sự bức xúc, mức độ mãnh liệt của cảm xúc “Mình đi 

có nhớ”, “mình về có nhớ”  

  + Hỏi chỉ để gợi lên trong hoài niệm của cả người đi và kẻ ở những kỉ niệm ở Việt Bắc 

trong những năm tháng đã qua.  

  + Khơi gợi, nhắc nhớ những kỉ niệm trong những năm kháng chiến: Cuộc sống gian khổ, 

khó nhọc nhưng nặng nghĩa ân tình, con người giàu tình cảm thủy chung,…  

2. Bảy mươi câu đáp của người ra đi: Những kỉ niệm về Việt Bắc hiện lên trong hoài 

niệm.  

  + Nhớ những vẻ đẹp đơn sơ, bình dị, thân quen đặc trưng cho Việt Bắc: ánh nắng ban chiều, 

ánh trăng buổi tối, những bản làng mờ trong sương sớm, những bếp lửa hồng trong đêm 

khuya, rừng nứa bờ tre.  

   + Nhớ những con người Việt Bắc nghèo khó, cần cù trong lao động, thuỷ chung trong 

nghĩa tình.  

   + Nhớ những ngày tháng sinh hoạt kháng chiến gian khổ mà lạc quan, nghĩa tình.  



   + Bức tranh tứ bình độc đáo về núi rừng Việt Bắc: tươi đẹp, đầy màu sắc, mỗi mùa có một 

vẻ đẹp, màu sắc riêng. Cảnh và người gắn bó, hòa hợp, cứ một câu tả cảnh lại xen vào một 

câu người tạo một bức tranh thiên nhiên ấm áp sự sống.  

   + Thiên nhiên Việt Bắc hiện lên với bao vẻ đẹp thật đa dạng, phong phú, sinh động, thay 

đổi theo từng từng mùa; Núi rừng ấm áp, chan hòa sự sống vì sự hiện diện của con người: 

người đi làm nương rẫy, người đan nón, người hái măng, người mẹ “nắng cháy lưng …bắp 

ngô”, những tháng ngày đồng cam cộng khổ “Thương nhau, chia củ sắn lùi/ Bát cơm sẻ nửa, 

chăn sui đắp cùng, những mái nhà “hắt hiu …lòng son”,  

+ Nhớ về cuộc kháng chiến anh hùng: Khắc họa khung cảnh Việt Bắc hùng tráng trong chiến 

đấu với không gian núi rừng rộng lớn, những hoạt động tấp nập với những đoàn bộ đội, dân 

công hùng hậu thông qua các thủ pháp phóng đại, điệp từ: “điệp điệp trùng trùng”, “bước 

chân nát đá”,..., những âm thanh sôi nổi, dồn dập, náo nức: “bước chân “rầm rập” tràn đầy 

âm hưởng anh hùng ca, mang dáng vẻ một sử thi hiện đại.  

+ Nhớ Việt Bắc- đầu não kháng chiến, quê hương cách mạng gắn với hình ảnh của Trung 

ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ. 

2. Đặc sắc nghệ thuật:  

+ Thể thơ: thể thơ lục bát truyền thống đã được vận dụng tài tình trong một bài thơ dài, vừa 

tạo âm hưởng thống nhất mà lại biến hóa đa dạng.  

+ Kết cấu: lối kết cấu đối đáp trong ca dao dân ca được vận dụng thích hợp, tài tình.  

+ Những lối nói giàu hình ảnh, các cách chuyển nghĩa truyền thống (so sánh, ẩn dụ, tượng 

trưng, ước lệ)  

+ Giọng thơ ngọt ngào, tâm tình, cách xưng hô mình - ta quen thuộc trong ca dao khiến bài 

thơ như một bản tình ca về lòng thủy chung son sắt của người cách mạng với người dân Việt 

Bắc. 

 

PHẦN III. ĐỀ MINH HỌA 

PHẦN ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

Đọc đoạn văn bản sau: 

     Tất cả chúng ta ai cũng mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, và chúng ta biết phải làm 

gì để đạt được điều đó. Nhưng trước khi bắt tay vào việc, ta lại quyết định rằng mình cần 

có một kì nghỉ nho nhỏ ở vùng đất kì ảo mang tên: đảo Một - Ngày - Nào – Đó. Chúng ta 

nói rằng: Một ngày nào đó, mình sẽ đọc quyển sách này. Một ngày nào đó, mình sẽ bắt đầu 

chương trình tập luyện kia. Một ngày nào đó, mình sẽ nâng cao kĩ năng và kiếm tiền nhiều 

hơn…Một ngày nào đó, mình sẽ thực hiện hết những việc cần làm để đạt được mục tiêu. Một 

ngày nào đó…Có khoảng 80% dân số dành phần lớn thời gian sống trên đảo Một - Ngày - 

Nào – Đó. Họ nghĩ ngợi, mơ mộng và tưởng tượng những thứ họ sẽ thực hiện vào “một ngày 

nào đó”…Họ đều mắc phải căn bệnh “viện cớ”, thứ âm thầm giết chết thành công. Tất cả 

họ đều có những dự định tốt đẹp, nhưng…nói thì phải làm, nếu không chỉ là lời nói gió bay 

mà thôi. 

   Nguyên tắc thành công đầu tiên rất đơn giản: Hãy cuốn gói khỏi đảo Một - Ngày - Nào – 

Đó! Ngừng viện cớ! Làm hoặc không làm – chứ đừng viện cớ. Đừng nghĩ ra lí lẽ hay lời 

biện minh vòng vo cho việc mình không chịu hành động. Hãy bắt tay vào thực hiện. Làm bất 

cứ việc gì. Hãy hành động! Lặp đi lặp lại điều này: Nếu điều đó xảy ra, thì tôi phải là người 

làm cho nó xảy ra! 

   Nếu người ta dốc sức để chinh phục mục tiêu cũng như khi người ta biện hộ cho sự thất 

bại, thì họ sẽ bất ngờ về chính mình. Nhưng trước hết, bạn phải thoát khỏi đảo Một - Ngày 

- Nào – Đó đã. 

   (Trích Ngừng viện cớ, Brian Tracy, TGM Books dịch, NXB Phụ nữ, tr.2)  



Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn bản. 

Câu 2. Dựa vào đoạn văn bản, hãy cho biết đâu là nguyên tắc đầu tiên của sự thành công.  

Câu 3. Nêu tác dụng của phép điệp trong đoạn văn bản. 

Câu 4. Lời khuyên “Nhưng trước hết, bạn phải thoát khỏi đảo Một - Ngày - Nào – Đó” có 

ý nghĩa gì đối với anh/ chị. 

PHẦN LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm) 

   Từ nội dung đoạn văn bản ở phần Đọc - hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn khoảng 150 

chữ trình bày suy nghĩ về tác hại của căn bệnh “viện cớ”. 

Câu 2. (5.0 điểm) 

    Phân tích vẻ đẹp của hai đoạn trích sau: 

Mình đi, có nhớ những ngày 

Mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù 

Mình về, có nhớ chiến khu 

Miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai ? 

 Và đoạn: 

Ta về, mình có nhớ ta 

Ta về, ta nhớ những hoa cùng người. 

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi 

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng. 

(Trích Việt Bắc, Tố Hữu, SGK Ngữ văn 12, 

Tập Một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018, tr.110-111) 

 

 


