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MÔN NGỮ VĂN 12

Thời gian: 120 phút
I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ
[…] Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa. Và khi không còn
nhu cầu đó nữa, thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi, cuộc sống đạo
đức cũng mất luôn nền tảng. Đây là một câu chuyện nghiêm túc, lâu dài và cần được trao
đổi, thảo luận một cách cũng rất nghiêm túc, lâu dài. Tôi chỉ muốn thử nêu lên ở đây một đề
nghị: Tôi đề nghị các tổ chức thanh niên của chúng ta, bên cạnh những sinh hoạt thường
thấy hi ện nay, nên có một cuộc vận động đọc sách trong thanh niên cả nước; và vận động
từng nhà gây dựng tủ sách gia đình. Gần đây có một nước đã phát động phong trào toàn
quốc mỗi người mỗi ngày đọc lấy 20 dòng sách. Chúng ta cũng có thể làm như thế, hoặc vận
độ ng mỗi người trong một năm đọc lấy một cuốn sách. Cứ bắt đầu bằng việc rất nhỏ, không
quá khó. Việc nhỏ đấy nhưng rất có thể là việc nhỏ khởi đầu một công cuộc lớn.
(Theo Nguyên Ngọc, Một đề nghị, tạp chí Điện tử Tiasang.com.vn,
ngày 19-7-2007)
Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.
Câu 2. Vì sao tác giả cho rằng: “Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí
tuệ nữa”?
Câu 3. Theo anh (chị) việc nhỏ và công cuộc lớn mà tác giả đề cập đến trong đoạn văn là gì?
Câu 4. Nêu thông điệp tác giả gửi gắm qua đoạn trích ?
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
Hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 200 chữ ) trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý
kiến nêu trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu “Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầ u trí tuệ thường
trực của con người có cuộc sống trí tuệ”.
Câu 2 (5,0 điểm)
Phân tích cảm hứng lãng mạn và ngòi bút tài hoa của Quang Dũng qua bài thơ Tây
ến.
Ti
-----HẾT ----Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ tên thí sinh:…………………………………; số báo danh……………………
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- Phương thức biểu đạt chính: phương thức nghị luận
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- Lí do: vì không đọc sách thì đời sống tinh thần của con
người nghèo đi, mòn mỏi đi, cuộc sống đạo đức cũng mất đi
nền tảng.
- Việc nhỏ : vận động đọc sách và gây dựng tủ sách trong mỗi
gia đình, mỗi người có thể đọc từ vài chục dòng mỗi ngày
đến một cuốn sách trong một năm.
- Công cuộc lớn: đọc sách trở thành ý thức, thành nhu cầu
của mỗi người, mỗi gia đình trong xã hội, phấn đấu đưa việc
đọc sách trở thành văn hóa của quốc gia, dân tộc.
-Thông điệp: từ việc khẳng định đọc sách là biểu hiện của
con người có cuộc sống trí tuệ, không đọc sách sẽ có nhiều
tác hại, tác giả đã đưa ra lời đề nghị về phong trào đọc sách
và nâng cao ý thức đọc sách ở mọi người.
“Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của
con người có cuộc sống trí tuệ.”
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Yêu cầu về hình thức:
- Viết đúng một đoạn văn, khoảng 200 từ
- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, dùng
từ, đặt câu,...
Yêu cầu về nội dung: Học sinh có thể trình bày theo
nhiều cách khác nhau nhưng cần đạt được các ý sau:
1. Giải thích: nhu cầu trí tuệ thường trực là nhu cầu thường
xuyên, cần thiết mở rộng tri thức, tầm hiểu biết,…
2. Phân tích :
+ Văn hóa đọc gắn liền với chữ viết, qua quá trình đọc, con
người sẽ suy nghĩ, phân tích, tổng hợp, tư duy biến tri thức
thành của mình và trở thành vốn kiến thức vận dụng vào
cuộc sống.
+ Đọc sách giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết về đời sống,
xã hội, con người và nhận thức chính mình: “Sách mở rộng
ra trước mắt ta những chân trời mới”.
+ Việc đọc sách tác động mạnh mẽ tới tư tưởng, tình cảm và
thái độ, góp phần hoàn thiện nhân cách và làm giàu đời sống
tinh thần của con người. “Mỗi cuốn sách nhỏ là một bậc
thang đưa ta tách khỏi phần Con để đến với thế giới Người”.
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II.
Làm
văn

1

Nội dung

Điểm

0.5

0.5

1.0

2.0

(HS cần lấy dẫn chứng minh họa lagm rõ luận điểm nêu ra)
3. Bàn luận, mở rộng:
Phê phán thực trạng xuống cấp của văn hoá đọc trong thời
đại ngày nay đặc biệt là đối với giới trẻ: văn hóa đọc dần mai
một không chỉ gây tổn thất cho việc truyền bá tri thức mà còn
làm mất dần đi một nét đẹp có tính biểu hiện cao của văn
hóa.
4. Bài học và liên hệ bản thân:
Khẳng định tính đúng đắn của ý kiến, rút ra bài học nhận
thức, hành động: những việc làm thiết thực của cá nhân và
cộng đồng trong việc nâng cao, p hổ biến văn hóa đọc.
2

Phân tích bài thơ Tây Tiến để làm rõ cảm hứng lãng mạn
và ngòi bút tài hoa của Quang Dũng

5.0

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Có đủ các phần mở bài,
thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài tr iển khai
được vấn đề gồm nhiều ý/ đoạn văn, kết bài kết luận được
vấn đề.
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: phân tích cảm hứng
lãng mạn và bút pháp tài hoa trong bài thơ Tây Tiến.
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.
* Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm:
- Quang Dũng thuộc nhà thơ trưởng thành trong kháng
chiến chống Pháp. Ông là nghệ sĩ đa tài, một nhà thơ mang
hồn thơ phóng khoáng, lãng mạn, tài hoa.
- Tây Tiến là bài thơ tiêu biểu của đời thơ Quang Dũng, bài
thơ thể hiện rõ cảm hứng lãng mạn và ngòi bút tài hoa của
ông.
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* Phân tích cảm hứng lãn g mạn và bút pháp tài hoa:
- Khái quát về cảm hứng lãng mạn : lãng mạn chỉ những cảm
xúc mạnh mẽ vượt lên trên mức độ bình thường trong thực 1.0 tế. Do
đó cảm hứng lãng mạn thường gắn với nguồn cảm xúc mãnh liệt,
hướng đến những sự việc có tính phi thường, kỳ vĩ.
- Ngòi bút tài hoa: sự tài tình khéo léo của tác giả khi thể hiện
cảnh vật hoặc con người. Ngòi bút tài hoa thổi hồn vào thực
tế, khoác lên mình thực tế bộ cánh lộng lẫy làm bằng nghệ
thuật ngôn từ khiến nó thăng hoa.
+ Hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ bài thơ : bài thơ ra đời vào
năm 1948, được khơi nguồn từ nỗi nhớ của Quang Dũng về
đồng đội và đơn vị cũ.
+ Cảm xúc chủ đạo: bao trùm toàn bộ thi phẩm “Tây Tiến” là
nỗi nhớ da diết, sâu sắc của nhà thơ với thiên nhiên Tây Bắc,
đồng đội Tây Tiến của một thờ i đã qua nay chỉ còn là hoài

niệm. Chính cảm xúc chủ đạo này đã chi phối và làm nổi bật cảm
hứng lãng mạn bao trùm toàn bài thơ.
- Sự đan xen hòa quyện giữa cảm hứng lãng mạn và ngòi bút 2,0 tài hoa thể
hiện:
+ Cái tôi của Quang Dũng trào ra mãnh liệt qua nỗi nhớ- nhớ chơi vơi.
+ Hình ảnh thiên nhiên Tây Bắc:
Thiên nhiên Tây Bắc với núi đồi trùng điệp, hiểm trở nhưng
với con mắt của những người lính Tây Tiến, những cảnh tượng
ấy lại có vẻ đẹp tươi mới, hấp dẫn của sự khám phá, tìm kiếm.
Hơn nữa, người lính Tây Tiến còn tìm thấy ở đó
những cảnh thơ mộng.
Thiên nhiên được cảm nhận với vẻ đẹp đa dạng, vừa đọcđáo, vừa
hùng vĩ dữ dội, vừa thơ mộng trữ tình, vừa hoang sơ mà ấm áp làm
say lòng người.
+ Chân dung người lính lãng mạn, hào hoa:
Xem thường nguy nan, xem thường bệnh tật, cái chết Ấp ủ
nhiều ước mơ tươi đẹp
+ Cảm hứng lãng mạn thể hiện ở giọng điệu (khi mềm mại, thiết tha,
lúc hùng tráng , khỏe mạnh), ở thủ pháp cường điệu, tương phản (hình
ảnh), từ ngữ ước lệ… Đây là những hình thức nghệ thuậ t rất đặc thù
của thơ ca lãng mạn nói chung.
+ Cảm hứng lãng mạn kết hợp với ngòi bút tài hoa là ngọn nguồn
thôi thúc sáng tác đối với Quang Dũng, cũng là vẻ đẹp riêng có ở Tây
Tiến.
d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu
sắc về v ấn đề nghị luận.
e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng
từ, đặt câu.
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