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Bài thi: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề

I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích:
Năm tháng qua đi, bạn sẽ nhận ra rằng ước mơ không bao giờ biến mất. Kể cả
những ước mơ rồ dại nhất trong lứa tuổi học trò – lứa tuổi bất ổn định nhất. Nếu bạn
không theo đuổi nó, chắc chắn nó sẽ trở lại một lúc nào đó, day dứt trong bạn, thậm chí
dằn vặt bạn mỗi ngày. Lúc ấy, có thể bạn sẽ phải ngậm ngùi mà thốt lên: “Chao ôi, ta
đã làm chi đời ta vậy?”
Nếu vậy, sao ta không nghĩ đến điều này ngay từ bây giờ?
Sao ta không ngồi xuống đây trong một ngày cuối năm và tìm kiếm câu trả lời từ
đáy tim mình: Ta muốn làm gì? Ta muốn sống ra sao? Ta muốn trở thành ai trong cuộc
đời này? Ta muốn làm chi đời ta?
Sống một cuộc đời cũng như vẽ một bức tranh vậy. Nếu bạn nghĩ thật lâu về điều
mình muốn vẽ, nếu bạn dự tính được càng nhiều màu sắc mà bạn muốn thể hiện, nếu
bạn càng chắc chắn về chất liệu mà bạn sử dụng, thì bức tranh trong thực tế càng giống
với hình dung của bạn. Bằng không, có thể nó sẽ là những màu sắc mà người khác thích,
là bức tranh mà người khác ưng ý, chứ không phải bạn.
Dan Zadra viết rằng: “Đừng để ai đánh cắp giấc mơ của bạn”. Vậy thì hãy tìm
ra ước mơ cháy bỏng nhất của mình, nó đang đang nằm ở nơi sâu thẳm trong tim ta đó,
như một ngọn núi lửa chờ đợi được đánh thức…
(Theo Phạm Lữ Ân, Nếu biết trăm năm là hữu hạn,
NXB Hội Nhà văn, 2012, tr.43-44)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1 (0,5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn
trích.
Câu 2 (0,5 điểm): Chỉ ra và nêu tác dụng của phép tu từ được sử dụng trong đoạn
văn sau: “Sống một cuộc đời cũng giống như vẽ một bức tranh vậy. Nếu bạn nghĩ thật
lâu về điều mình muốn vẽ, nếu bạn dự tính được càng nhiều màu sắc mà bạn muốn thể
hiện, nếu bạn càng chắc chắn về chất liệu mà bạn sử dụng, thì bức tranh trong thực tế
càng giống với hình dung của bạn. Bằng không, có thể nó sẽ là những màu sắc mà người
khác thích, là bức tranh mà người khác ưng ý, chứ không phải bạn”.
Câu 3 (1,0 điểm): Anh/Chị hiểu như thế nào về ý kiến: “Đừng để ai đánh cắp giấc mơ
của bạn”?

Câu 4 (1,0 điểm): “Ước mơ cháy bỏng nhất” của anh/chị là gì? Anh/Chị sẽ làm
gì để biến ước mơ đó thành hiện thực? (Trả lời trong khoảng 7 – 10 dòng).
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm)
Từ nội dung ở đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200
chữ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý nghĩa của những ước mơ trong cuộc sống của
mỗi người.
Câu 2. (5,0 điểm)
Phải nhiều thế kỉ qua đi, người tình mong đợi mới đến đánh thức người con gái
đẹp nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng Châu Hóa đầy hoa dại. Nhưng ngay từ đầu vừa
ra khỏi vùng núi, sông Hương đã chuyển dòng một cách liên tục, vòng giữa khúc quanh
đột ngột, uốn mình theo những đường cong thật mềm, như một cuộc tìm kiếm có ý thức
để đi tới nơi gặp thành phố tương lai của nó. Từ ngã ba Tuần, sông Hương theo hướng
Nam Bắc qua điện Hòn Chén; vấp Ngọc Trản, nó chuyển hướng sang tây bắc, vòng qua
thềm đất bãi Nguyệt Biều, Lương Quán rồi đột ngột vẽ một hình cung thật tròn về hướng
đông bắc, ôm lấy chân đồi Thiên Mụ, xuôi dần về Huế. Từ Tuần về đây, sông Hương
vẫn đi trong dư vang của Trường Sơn, vượt qua một lòng vực sâu dưới chân núi Ngọc
Trản để sắc nước trở nên xanh thẳm, và từ đó nó trôi đi giữa hai dãy đồi sừng sững như
thành quách, với những điểm cao đột ngột như Vọng Cánh, Tam Thai, Lựu Bảo mà từ
đó, người ta luôn luôn nhìn thấy dòng sông mềm như tấm lụa, với những chiếc thuyền
xuôi ngược chỉ bé vừa bằng con thoi. Những ngọn đồi này tạo nên những mảng phản
quang nhiều màu sắc trên nền trời tây nam của thành phố, “sớm xanh, trưa vàng, chiều
tím” như người Huế thường miêu tả. Giữa đám quần sơn lô xô ấy, là giấc ngủ nghìn
năm của những vua chú được phong kín trong lòng những rừng thông u tịch, và niềm
kiêu hãnh âm u của những lăng tẩm đồ sộ tỏa lan khắp cả một vùng thượng lưu “Bốn
bề núi phủ mây phong – Mảnh trăng thiên cổ bóng tùng Vạn Niên”. Đó là vẻ đẹp trầm
mặc nhất chả sông Hương, như triết lí, như cổ thi, kéo dài mãi đến lúc mặt nước phẳng
lặng của nó gặp tiếng chuông chùa Thiên Mụ ngân nga tận bờ bên kia, giữa những xóm
làng trung du bát ngát tiếng gà…
(Trích “Ai đã đặt tên cho dòng sông”?, Hoàng Phủ Ngọc Tường,
Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục, tr. 198, 199)
Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp của sông Hương trong đoạn trích trên. Từ đó
nhận xét về những phát hiện độc đáo về dòng sông của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường.
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Nội dung

Câu

Điểm

ĐỌC HIỂU

3,0

1

Phương thức biểu đạt chính: nghị luận

0,5

2

- So sánh: “Sống một cuộc đời” với “vẽ một bức tranh”/ Điệp

0,5

I

cấu trúc “Nếu bạn nghĩ…”
- Tác dụng: Lối diễn đạt cụ thể, sinh động; chỉ ra sự tương đồng
giữa một cuộc đời với vẽ một bức tranh giúp người đọc dễ hình
dung ra cách sống chủ động để biến ước mơ của mình thành
hiện thực.
3

"Đừng để ai đánh cắp giấc mơ của bạn" là lời khuyên hãy sống

1,0

với đam mê và ước mơ của mình. Dù cho cuộc sống có muôn
trùng khó khăn, dù cho có những lời qua tiếng lại ảnh hưởng đến
ước mơ của bạn, bạn hãy vẫn dũng cảm theo đuổi ước mơ của
mình. Bằng không, ước mơ ấy sẽ quay lại dằn vặt bạn vào một
ngày nào đó.
4

Học sinh trình bày ước mơ cháy bỏng nhất của mình và nêu hành

1,0

động cụ thể để biến ước mơ thành hiện thực
II
1

LÀM VĂN

7,0

Viết đoạn văn về ý nghĩa của những ước mơ trong cuộc sống
của mỗi người.
a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn

2,0
0,25

Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy
nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành.
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

0,25

Ý nghĩa của những ước mơ trong cuộc sống
c. Triển khai vấn đề nghị luận
HS có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai
vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ về ý nghĩa

1,0

của sự ước mơ trong cuộc sống của mỗi con người. Có thể triển
khai theo hướng:
- Ước mơ: là những dự định, khát khao mà mỗi chúng ta mong
muốn đạt được trong thời gian ngắn hoặc dài; là động lực để mỗi
chúng ta vạch ra phương hướng đường đi để dẫn tới ước mơ.
- Ước mơ cũng chính là mong muốn được cống hiến sức lực của
mình cho xã hội và khi chúng ta đạt được ước mơ cũng là lúc
chúng ta được thừa nhận năng lực của mình.
- Ước mơ là vì sao sáng soi những lối ta đi, khi đi qua những khó
khăn nhìn thấy ước mơ của mình lấp lánh ở phía xa xa, bạn sẽ nỗ
lực bước tiếp.
- Những ước mơ sẽ đưa con người đi tới những tương lai, không
quản ngại những chông gai, nghiệt ngã, những khó khăn trên con
đường đi của mình,…
d. Chính tả, ngữ pháp

0,25

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
e. Sáng tạo

0,25

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt
mới mẻ.
2

Cảm nhận về vẻ đẹp của sông Hương trong đoạn trích

5,0

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận

0,25

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài
khái quát được vấn đề.
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Vẻ đẹp của sông Hương khi ở ngoại vi thành phố Huế qua đoạn
văn trích trong bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ
Ngọc Tường.
c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

0,5

Thí 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;
đảm bảo các yêu cầu sau:
Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm, vấn đề cần nghị luận

0,5

*Cảm nhận về vẻ đẹp của sông Hương khi ở ngoại vi thành phố
Huế:

2,0

- Đoạn tả sông Hương chảy xuôi về đồng bằng và ngoại vi thành
phố bộc lộ một nét lịch lãm, tài hoa với những hình ảnh mỹ lệ, vốn
ngôn ngữ giàu có, sự hiểu biết phong phú của tác giả
+ Trong cái nhìn tinh tế, lãng mạn của tác giả, toàn bộ thuỷ trình của
dòng sông Hương tựa như cuộc tìm kiếm có ý thức người tình nhân
đích thực của người con gái trong một câu chuyện tình yêu nhuốm
màu cổ tích. Bởi vậy, sông Hương như người gái đẹp nằm ngủ mơ
màng giữa cánh đồng Châu Hóa đầy hoa dại được người tình mong
đợi đến đánh thức. Đây là so sánh giàu chất thơ.
+ Sông Hương chuyển dòng một cách liên tục nhưng tác giả đã liên
tưởng sông Hương đang phô khoe những đường cong như một
người con gái đẹp…
+ Sông Hương vượt qua những gian truân, thử thách để tự làm mới
mình với vẻ đẹp đa dạng: khi mềm mại, rực rỡ với sắc nước; khi
trầm mặc và cổ thi,…
- Vẻ đẹp của sông Hương được thể hiện bằng ngôn từ trau chuốt;
nhiều hình ảnh đặc sắc mang giá trị biểu cảm cao; các biện pháp tu
từ nghệ thuật: so sánh, ẩn dụ, nhân hoá; cái tôi mê đắm và tài hoa.

0,5

* Phát hiện độc đáo của tác giả:
- Tác giả đã cảm nhận dòng sông Hương một cách rất độc đáo.Với
cách tiếp cận nhiều góc độ nghệ thuật như hội họa, âm nhạc; nghệ
thuật nhân hóa, so sánh đầy mới lạ, bất ngờ cùng một vốn ngôn từ
phong phú, óc quan sát tinh tế và đầy sáng tạo…, tác giả đã mang
đến cho sông Hương, xứ Huế một linh hồn, sự sống mới.
- Đó là tâm hồn là tình yêu của người con gái si tình, sông Hương,
đang say đắm, chung thuỷ với mảnh đất, con người xứ Huế.

0,5

d. Chính tả, ngữ pháp

0,25

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
e. Sáng tạo

0,5

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn
đạt mới mẻ.
Tổng điểm

10,0

