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I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích:
Chỉ những ai dám tin mình có thể làm được những việc tưởng chừng bất khả thi mới thực
sự cáng đáng được công việc! Trái lại, những người thiếu niềm tin thì chẳng bao giờ đạt được gì
cả. Niềm tin cho ta sức mạnh để thực hiện mọi điều dù là khó khăn nhất.
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, niềm tin có thể giúp ta làm được nhiều việc lớn hơn
cả dịch chuyển một ngọn núi. Chẳng hạn như trong thám hiểm vũ trụ, yếu tố quan trọng nhất,
cũng là yếu tố cần thiết nhất, chính là niềm tin vào khả năng nhân loại có thể làm chủ được
khoảng không bao la ấy. Nếu không có niềm tin vững chắc vào khả năng con người du hành
trong không gian, các nhà khoa học đã không thể có đủ lòng dũng cảm, niềm đam mê và sự nhiệt
tình để biến điều đó thành sự thật. Trong việc đối diện với ung thư cũng vậy, niềm tin vào khả
năng chữa khỏi căn bệnh nan y này đã tạo động lực lớn lao giúp con người tìm ra nhiều phác đồ
điều trị. Hoặc vào trước năm 1994, người ta bàn luận xôn xao chung quanh việc xây dựng đường
hầm xuyên biển Manche nối liền nước Anh với lục địa châu Âu, dài trên 50 km, với e ngại đó là
một đại dự án viển vong. Quả thực, dự án xuyên biển Manche được khởi đầu với không ít sai
lầm, nhưng cuối cùng đã thành công vào năm 1994, trở thành đường hầm dưới biển dài nhất thế
giới. Chính niềm tin kiên trì là động lực quan trọng dẫn đến sự ra đời của đường hầm biển
Manche, mà Hiệp hội Kỹ sư Dân dụng Mỹ gọi đó là một trong bảy kỳ quan thế giới hiện đại.
(Trích Dám nghĩ lớn, David J.Schwarts, Ph.D,
NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019, tr.19.20)

Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.
Câu 2. Theo đoạn trích, người ta e ngại điều gì khi xây đựng đường hầm xuyên biển Manche?
Câu 3. Chỉ ra điểm tương đồng về cơ sở làm nên thành công trong thám hiểm vũ trụ và xây dựng
đường hầm xuyên biển Manche được nêu trong đoạn trích.
Câu 4. Anh/ Chị có đồng tình với ý kiến: “Niềm tin cho ta sức mạnh để thực hiện mọi điều dù
khó khăn nhất”? Vì sao?
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình
bày suy nghĩ của bản thân về sự cần thiết phải có niềm tin vào cuộc sống.
Câu 2. (5,0 điểm)
Phân tích khung cảnh hùng tráng của Việt Bắc trong kháng chiến được nhà thơ Tố Hữu thể
hiện qua đoạn trích sau:
Nhớ khi giặc đến giặc lùng
Đêm đêm rầm rập như là đất rung
Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây.
Quân đi điệp điệp trùng trùng
Núi giăng thành lũy sắt dày
Ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan.
Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.
Dân công đỏ đuốc từng đoàn
Mênh mông bốn mặt sương mù
Bước chân nát đá, muôn tàn lửa bay.
Đất trời ta cả chiến khu một lòng.
Nghìn đêm thăm thẳm sương dày
Ai về ai có nhớ không?
Đèn pha bật sáng như ngày mai lên.
Ta về ta nhớ Phủ Thông, đèo Giàng
Tin vui chiến thắng trăm miền
Nhớ sông Lô, nhớ phố Ràng
Hòa Bình, Tây Bắc, Điện Biên vui về
Nhớ từ Cao - Lạng, nhớ sang Nhị Hà…
Vui từ Đồng Tháp, An Khê
Những đường Việt Bắc của ta
Vui lên Việt Bắc, đèo De, núi Hồng.
(Trích Việt Bắc, Tố Hữu, Ngữ Văn 12, Tập một,
NXB Giáo dục Việt Nam, 2019, tr 112-113.)
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Câu 1

Nội dung
I .Đọc hiểu
Phương thức biểu đạt : Nghị luận
Theo đoạn trích, người ta e ngại đó là một đại dự án viễn vông và không có
tính khả thi.
Theo đoạn trích, điểm tương đồng về cơ sở làm nên thành công trong thám
hiểm vũ trụ và xây dựng đường hầm xuyên biển Manche là niềm tin kiên trì
và sức mạnh của niềm tin sẽ dẫn đến sự thành công.
Đây là câu hỏi mở. học sinh có quyền đưa ra câu trả lời phù hợp với bản thân
học sinh. Tuy nhiên, phần trả lời cần có những lập luận xác đáng, thuyết phục
và hợp lý. Vì thế, học sinh có thể đồng ý rằng “Niềm tin cho ta sức mạnh để
thực hiện mọi điều dù khó khăn nhất”. Tuy nhiên, trong việc thực hiện những
điều khó khăn đó chưa chắc thành công nếu thiếu tài năng cần thiết và những
điều kiện thực tế.
Làm văn
Trình bày suy nghĩ về “Sự cần thiết phải có niềm tin vào cuộc sống”
a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn
- Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo hình thức diễn dịch, quy nạp, tổng –
phân - hợp, móc xích hoặc song hành.
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: “Sự cần thiết phải có niềm tin
vào cuộc sống”
c. Triển khai vấn đề nghị luận
- Thí sinh lựa chọn thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề lập luận
theo nhiều cách khác nhau nhưng phải làm rõ “Sự cần thiết phải có niềm tin
vào cuộc sống”. Bài viết có thể triển khai theo hướng sau:
Giới thiệu vấn đề:
Một nhà văn nào đó đã viết khi mất tiền người ta được kinh nghiệm, nhưng
khi mất niềm tin người ta mất tất cả. Vì thế, con người cần phải có niềm tin
vào cuộc sống.
Phần triển khai vấn đề:
- Giải thích vấn đề:
+ Cuộc sống là gì? Một câu hỏi luôn khắc khoải trong tâm hồn mọi người về
ý nghĩa của cuộc sống. Sống không chỉ là sự tồn tại như W.Shakespeare đã
viết trong Hamlet “to be or not to be”. Tồn tại hay không tồn tại, và con
người không chỉ là tồn tại mà là phải sống với những ý nghĩa cao đẹp của nó.
+ Niềm tin là gì? Tin vào cuộc sống là tin vào thiên nhiên, con người, trí tuệ
của nhân loại, tình yêu thương của con người dành cho nhau, khả năng của
bản thân, kinh nghiệm của cha ông, kiến thức trong sách vở,…
+ Tại sao phải có niềm tin vào cuộc sống? Bởi vì niềm tin có ý nghĩa, giá trị,
sức mạnh to lớn đối với cuộc sống của từng con người
*Niềm tin mang lại động lực tinh thần giúp người ta làm việc;
*Niềm tin mang lại niềm vui cho con người khi làm việc;
*Niềm tin mang lại niềm an ủi, khích lệ, động viên khi người ta gặp những
việc buồn đau, bất trắc;
*Niềm tin giúp người ta vượt qua những khó khăn, thử thách, trở ngại;
*Có niềm tin, con người có thể có sự bình an, hạnh phúc, chịu đựng, nhẫn
nại, kiên trì trước các nghịch cảnh éo le;
*Không có niềm tin, người ta dễ rơi vào tâm trạng bất an, khủng hoảng khi
đương đầu với các thử thách;

*Không có niềm tin, người ta dễ sống theo kiểu ăn miếng trả miếng, mạnh
được yếu thua;
- Bài học rút ra:
+ Phải thấy được giá trị to lớn của niềm tin vào cuộc sống;
+ Phải tin vào những điều cao cả, tốt đẹp, thiêng liêng và không nên tin vào
những điều chỉ có giá trị tạm bợ, không có ý nghĩa cao quý.
+Có niềm tin nhưng không mê tín, không dựa dẫm, không ỷ lại, không mù
quáng. Có những niềm tin mù quáng dẫn con người đến những bi kịch khóc
liệt, thậm chí đánh mất cả cuộc đời mình. Cần biết trau dồi, học tập, rèn luyện
để có thể sống độc lập, tự tin và có năng lực chuyên môn cần thiết.
- Kết thúc vấn đề:
+Niềm tin là một động lực cần thiết giúp con người làm nên những công trình
vĩ đại. Cuộc sống bình yên, hạnh phúc và có ý nghĩa hơn nếu con người có
những niềm tin đúng đắn.
Câu 2

Nội dung
Phân tích khung cảnh hùng tráng của Việt Bắc trong đoạn thơ.
a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: có đủ các phần mở bài, thân bài, kết
bài.
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: khung cảnh hùng tráng của Việt Bắc
trong kháng chiến.
c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao
tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng;
Học sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:
1. Giới thiệu tác giả, tác phẩm và đoạn trích:
- Tố Hữu là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Thơ ông là sự kết hợp
hài hòa giữa lí tưởng CM với cảm hứng trữ tình. Một trong những bài thơ tiêu
biểu cho phong cách thơ Tố Hữu là bài Việt Bắc.
- Bài thơ được sáng tác năm 1954, nhân dịp trung ương Đảng và chính phủ rời
chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội. Bài thơ là khúc hát ân tình của người kháng
chiến đối với quê hương đất nước, nhân dân cách mạng được thể hiện bằng
hình thức đậm đà tính dân tộc.
- Đoạn thơ là nỗi nhớ nồng nàn về một Việt Bắc – vừa thơ mộng vừa hùng
tráng trong kháng chiến.
2. Phân tích đoạn thơ
* Khái quát chung:
- “Việt Bắc” là địa danh ở phía Bắc của miền Bắc Việt Nam, là chiến khu cách
mạng trong thời kì kháng chiến chống Pháp.
- Cái tên “Việt Bắc” không chỉ gợi niềm tự hào về vẻ đẹp của quê hương đất
nước mà còn gợi đến hình ảnh của Trung Ương, Chính phủ, Bác Hồ, về người
cách mạng và nhân dân Việt Bắc đã đoàn kết một lòng để lập nên những chiến
công vang dội trong thời kì chống Pháp. Bên cạnh những đoạn thơ trữ tình ngọt
ngào, ta còn bắt gặp những khúc ca hùng tráng tràn đầy khí thế chiến đấu và
chiến thắng của quân dân ta mà tiêu biểu là bức tranh Việt Bắc ra trận.
- Theo dòng nhớ của chủ thể trữ tình, đoạn thơ dẫn người đọc vào khung cảnh
Việt Bắc với không gian núi rừng rộng lớn, với khí thế hùng dũng của đoàn
quân ra trận...
* Phân tích:

a. Bức tranh thiên nhiên sát cánh cùng con người đánh giặc:
Nhớ khi giặc đến giặc lùng
Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây
Núi giăng thành lũy sắt dày
Rừng che bộ đội rừng vây quân thù.
- Động từ nhớ cùng với biện pháp liệt kê hai cụm từ giặc đến giặc lùng đã bộc
lộ nỗi nhớ của người kháng chiến về Việt Bắc trong những năm tháng kháng
chiến khó khăn, gian khổ: giặc đến bủa vây, lùng sục, bắt bớ những người
kháng chiến. Đại từ ta thay thế cho thiên nhiên và con người. Hóa ra, rừng cây
núi đá luôn sát cánh cùng con người đánh giặc, đuổi Tây. Hai câu thơ vừa thể
hiện lòng căm phẫn kẻ xâm lược vừa thể hiện lòng biết ơn của cách mạng đối
với thiên nhiên, đất trời Việt Bắc. Hình ảnh Núi giăng thành lũy cùng với phép
nhân hóa trong hai cụm từ rừng che, rừng vây cho thấy sự hùng vĩ, trùng điệp
của núi rừng Việt Bắc đã trở thành những bức tường, thành lũy dày đặc để che
chở cho bộ đội trước sự vây ráp của kẻ thù đồng thời giúp bộ đội ta vây bắt kẻ
địch.
Mênh mông bốn mặt sương mù
Ðất trời ta cả chiến khu một lòng.
- Nỗi nhớ còn gắn với những ngày sương mù phủ đầy lên khắp núi rừng Việt
Bắc. Đây là hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt, trời lạnh thấu xương nhưng lại
có ý nghĩa đối với kháng chiến. Sương mù mênh mông ngăn cản bước tiến của
kẻ thù để bảo vệ Người cách mạng. Câu thơ Ðất trời ta cả chiến khu một lòng
ngắt nhịp 3/3/2 nhấn mạnh thiên nhiên và con người đồng lòng chiến đấu tiêu
diệt kẻ thù chung. Lời thơ nhắc tới ba yếu tố đất, trời, ta (chỉ con người) làm ta
nhớ đến câu nói nhân gian Thiên thời địa lợi nhân hòa. Hóa ra cuộc chiến đấu
của nhân dân ta có sự hợp nhất, đồng lòng từ sức trời, đất và con nguời.
b. Bức tranh hùng vĩ của những đêm Việt Bắc trong mùa chiến dịch:
Những đường Việt Bắc của ta
Ðêm đêm rầm rập như là đất rung.
- Cách viết Việt Bắc của ta không chỉ thể hiện ý thức tự hào về quyền làm chủ
quê hương, đất nước mà còn là niềm tự hào về vùng đất Việt Bắc bất khả xâm
phạm. Ta cũng chợt nhớ đến những vần thơ hào sảng của Nguyễn Đình Thi:
“Trời xanh đây là của chúng ta/ Núi rừng đây là của chúng ta...” Các từ láy
đêm đêm, rầm rập cùng với hình ảnh so sánh thậm xưng như là đất rung diễn
tả khí thế xung trận mạnh mẽ, hùng dũng của đoàn quân và nhịp độ khẩn
trương gấp gáp của một lực lượng đông đảo tạo thành sức mạnh tổng hợp như
làm cho mặt đất cũng rung chuyển. Câu thơ tạo nên nét vẽ hào hùng, là âm
vang của cuộc cuộc kháng chiến thần thánh và sức mạnh nhân nghĩa bốn nghìn
năm của dân tộc, không một thế lực nào có thể ngăn cản được...
- Nhà thơ miêu tả khái quát con đường ra trận để nói lên khí thế dũng mãnh
của con người ra trận.
Quân đi điệp điệp trùng trùng

Ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan
- Từ láy điệp điệp, trùng trùng diễn tả chính xác không khí tự tin, hồ hởi của
dòng người vô tận, người người lớp lớp như sóng cuộn thi nhau ra tiền tuyến,
tất cả vì kháng chiến. Hình ảnh ẩn dụ ánh sao đầu súng gợi ánh sao vừa gần
gũi, thân quen với mũ nan của anh chiến sĩ, vừa như rực sáng trên đầu mũi
súng người lính, tượng trưng cho ánh sáng của lý tưởng, của niềm lạc quan.
Lời thơ bay bổng gợi nhớ hình ảnh đầu súng trăng treo (Chính Hữu). Trong
đêm tối hình ảnh đoàn quân hiện lên càng mạnh mẽ, oai hùng trong tư thế làm
chủ đất trời,vũ trụ. Đó là những con người anh hùng của mảnh đất anh hùng.
Dân công đỏ đuốc từng đoàn
Bước chân nát đá, muôn tàn lửa bay.
- Trong chiến tranh, nhân dân ta lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày. Bởi thế
nên giữa đêm Việt Bắc ra quân, cạnh những đoàn quân đi, ta còn thấy hình ảnh
của Dân công đỏ đuốc từng đoàn. Biện pháp đảo ngữ gợi tả hình ảnh từng
đoàn dân công hùng dũng, hiên ngang, dài bất tận dưới ánh đuốc bập bùng với
khí thế, niềm tin mãnh liệt. Hình ảnh muôn tàn lửa bay mang lại vẻ đẹp bay
bổng, lãng mạn cho câu thơ. Những tàn lửa bay ra từ bó đuốc rơi xuống đất
thật sự làm cho con đường ra trận thêm lung linh, huyền ảo... Hình ảnh phóng
đại Bước chân nát đá lấy ý từ câu thành ngữ chân cứng đá mềm khẳng định ý
chí, sức mạnh phi thường đạp bằng mọi chông gai, khó khăn, thử thách trên
con đường ra trận của nhân dân trong kháng chiến.
Nghìn đêm thăm thẳm sương dày
Ðèn pha bật sáng như ngày mai lên.
- Hai câu thơ đối lập giữa bóng tối và ánh sáng. Bỏ đằng sau cái nghĩa thực của
cuộc hành quân xuyên rừng vượt núi, xuyên qua đêm tối sương dày thăm thẳm
thì nghĩa bóng về hình ảnh ngày mai lại thật lạc quan phơi phới. Nghệ thuật so
sánh thật tài tình... Câu thơ vừa thể hiện được cái dư vị của cảnh hành quân
hoành tráng, đầy hào khí chiến đấu, chiến thắng, vừa thể hiện niềm lạc quan
phơi phới: tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc.
Đoạn thơ nói về Việt Bắc buổi đêm nhưng có nhiều chi tiết nói về ánh
sáng: ánh sáng của các vì sao, của các bó đuốc, của muôn tàn lửa, của đèn
pha ô tô. Tất cả đã phản ánh niềm tin vào sự tất thắng, vào Cách mạng của
quân và dân ta.
c. Niềm phấn khởi tự hào truớc những tin vui chiến thắng vang dội:
- Nhớ những chiến công vang dội những ngày đầu kháng chiến của quân và
dân ta:
Ai về ai có nhớ không?
Ta về ta nhớ Phủ Thông, đèo Giàng
Nhớ sông Lô, nhớ phố Ràng
Nhớ từ Cao-Lạng nhớ sang Nhị Hà...
- Đại từ phiếm chỉ ai lặp lại hai lần vừa chỉ người ra đi vừa chỉ người ở lại. Câu
hỏi tu từ có nhớ không vừa như hỏi người ra đi vừa như tự chất vấn mình, nhắc
nhở nghĩa tình đừng quên nghĩa tình kháng chiến. Bốn câu thơ nhưng từ nhớ
được lặp lại sáu lần đã khắc họa sâu sắc nỗi nhớ quay quắt, da diết về quê
hương Việt Bắc.
- Nỗi nhớ ấy gắn liền với những chiến công lớn ở Phủ Thông, đèo Giàng, sông

Lô, phố Ràng, Cao-Lạng, Nhị Hà. Các địa danh được liệt kê từ xa cho đến gần
(từ hồi đầu chống Pháp ở Phủ Thông, đèo Giàng; đến trận đánh sông Lô trong
chiến dịch Việt Bắc năm 1947 cho đến trận đánh đồn phố Ràng ở Yên Bái năm
1948; chiến dịch Cao – Lạng năm 1950 giải phóng biên giới Việt - Trung),
giọng thơ hào sảng cho thấy niềm tự hào của tác giả về quyết tâm chiến đấu và
sự lớn mạnh của lực lượng kháng chiến.
- Những chiến thắng liên tiếp:
Tin vui chiến thắng trăm miền
Hòa Bình, Tây Bắc, Ðiện Biên vui về
Vui từ Ðồng Tháp, An Khê
Vui lên Việt Bắc, đèo De, núi Hồng.
- Bốn câu thơ cuối nói tới những chiến thắng dồn dập đổ về Việt Bắc từ khắp
các chiến trường trong cả nước. Từ vui được lặp lại bốn lần, các cụm từ vui về,
vui từ, vui lên diễn tả niềm vui vĩ đại,vừa tạo không khí phấn chấn, rộn ràng,
vừa biểu đạt được ý: Việt Bắc chính là đầu não của cuộc kháng chiến. Niềm
vui khắp nơi được tụ về rồi tỏa đi trăm ngả.
Những địa danh gắn liền với những chiến công liên tiếp vừa chan chứa
chất thơ vừa dào dạt niềm tự hào, niềm vui sướng mãnh liệt trước chiến thắng
vang dội, lẫy lừng của quân dân ta trong kháng chiến. Hàng loạt địa danh được
liệt kê, mỗi địa danh ghi dấu một chiến công của dân tộc. Cách gọi tên địa danh
diễn tả tình yêu núi sông và niềm tự hào trào dâng của tác giả.
Nhận xét chung: với bút pháp vừa hiện thực, vừa lãng mạn, nhà thơ đã vẽ nên
một bức tranh Việt Bắc ra trận thật đẹp và hoành tráng. Đoạn thơ không chỉ
làm sống dậy những năm tháng hào hùng của dân tộc mà còn mang đến cho ta
niềm tin yêu quê hương cách mạng anh hùng.
*Nghệ thuật:
- Đoạn thơ tiêu biểu cho phong cách thơ trữ tình chính trị của Tố Hữu: đậm đà
tính dân tộc với thể thơ lục bát, ngôn ngữ bình dị với nhiều từ láy, biện pháp
nghệ thuật quen thuộc của dân tộc với kiểu tiểu đối, phép trùng điệp, so sánh...
Đoạn thơ có âm điệu sôi nổi, dồn dập, mạnh mẽ...
3. Kết bài:
- Đoạn thơ đậm chất sử thi hào hùng, mang không khí thần thoại và cảm hứng
anh hùng ca.
- Khắc họa thành công hình ảnh Việt Bắc anh hùng trong kháng chiến. Bộc lộ
niềm tự hào về sức mạnh dân tộc, làm sống lại một thời kì lịch sử đã qua với
những chiến tích lớn và niềm vui lớn.
d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị
luận.
e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.

TỔNG ĐIỂM
* Lưu ý:
1. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, bài làm của học sinh cần được đánh giá tổng quát tránh đếm ý
cho điểm.
2. Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu
ở mỗi câu, đồng thời phải chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc.

3. Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Bài viết có thể không giống đáp án nhưng phải có
căn cứ và lý lẽ thuyết phục.
4. Không cho điểm cao đối với những bài chỉ nêu chung chung, sáo rỗng.
Nguyễn Hữu Dương - Nguyễn Huyền Nga - Phan Thị Xuân Reo
THPT Vĩnh Viễn

