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NHẬN XÉT CHUNG: 

- Đề thi bám rất sát cấu trúc đề thi của Bộ GD-ĐT, bám sát chương trình THPT, 

nhất là chương trình Ngữ văn 12. 

- Các câu trong đề nhìn chung được sắp xếp từ dễ đến khó, đảm bảo được việc 

kiểm tra kiến thức và kĩ năng ở các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và 

vận dụng cao. 

- Câu nghị luận xã hội quá cũ, vì lấy lại một câu đã từng xuất hiện trong đề thi 

tuyển sinh đại học trước đây, nên ít có khả năng khơi gợi hứng thú làm bài cho 

học sinh.  

- Đề thi có mức độ kiến thức và kĩ năng khá cơ bản, phù hợp với học sinh có học 

lực trung bình và khá, cũng ít câu hỏi mở, khả năng phân loại thí sinh chưa cao.  

- Câu nghị luận văn học (câu 2, phần II) có nhiều “chất văn” hơn cả. 

T.s Phạm Hữu Cường 

 

ĐÁP ÁN: 

I. PHẦN ĐỌC HIỂU: 

II.  
1. Văn bẩn trên được viết theo phong cách ngôn ngữ báo chí (báo công luận) 

2. Sự kiện thời sự được đề cập đến trong văn bản trên là sự kiện tổng kết chiến dịch 

nhắn tin nhân đạo 2015, phát động chiến dịch nhắn tin “nước ngọt và sinh kế cho đồng 

bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn” của TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt nam, 

Cổng thông tin nhân đạo quốc gia và Báo Tuổi trẻ. 

3. Những hoạt động có ý nghĩa xã hội cao đẹp đã được thực hiện và được nêu trong văn 

bản là: xây cầu Mỹ Lợi B, giám định AND, hỗ trợ phẫu thuật tim cho 37 em mắc bệnh 

tim bẩm sinh, trao quà Tết và áo ấm cho tặng trẻ em và đồng bào nghèo… 

4. Một vài hoạt động nhân đạo đang được tổ chức và hưởng ứng hiện nay là: Hiến 

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 TẠI HÀ NỘI 
MÔN NGỮ VĂN 
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máu nhân đạo; ủng hộ nạn nhân chất độc da cam; hiến xác nhân đạo, hiến bộ phận cơ 

thể người; góp đá xây dựng Trường Sa… 

5. Hai hình ảnh thiên nhiên được tác giả sử dụng để miêu tả tiếng thơ thầy đọc là: 

“Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà” và “Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa 

trời”. 

6. Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong dòng thơ là:  

- Diễn tả chính xác, tinh tế cung bậc, sắc thái của tiếng thơ thầy đọc: cũng êm ái, thiết 

tha, trìu mến, yêu thương như tiếng của người bà thân yêu.  

- Giúp lời thơ trở nên giàu hình ảnh và sức biểu cảm, cho thấy dấu ấn sáng tạo riêng của 

tác giả. 

7. Tình cảm mà nhà thơ dành cho người thầy của mình là nhớ thương tha thiết và trân 

trọng, yêu quý 

8. Suy nghĩ về những công ơn của thầy cô trong cuộc đời của mỗi một con người: 

- Các em nên có suy nghĩ riêng, nhưng cần lưu ý:  

+ Thầy cô không chỉ mang đến cho mỗi người nhiều tri thức, kĩ năng sống bổ ích mà 

còn hướng dẫn mỗi người tìm ra phương pháp học, phương pháp thành đạt trong đời. 

+ Các thầy cô cũng dạy mỗi người lẽ sống cao đẹp ở đời; là những tấm gương đạo đức, 

lối sống mẫu mực để học trò noi theo. 

- Có thể liên hệ: “Mặt trời, mặt trăng có thể lặn, nhưng ánh sáng mà người thầy rọi vào 

ta thì sẽ còn mãi trong đời” (Lỗ Tấn) 

 

II. PHẦN LÀM VĂN: 

 

Câu 1: Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về 

ý kiến sau: “Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn 

đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa” 

ĐÁP ÁN: 

1.  Giải thích ý kiến  

Về nội dung trực tiếp, câu trích này nói về hậu quả của việc đánh mất niềm tin vào bản 

thân.  
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Về thực chất, ý kiến này đề cập đến vai trò quyết định của lòng tự tin.  

2.  Bàn luận về tự tin và mất tự tin  

- Người có lòng tự tin luôn khẳng định năng lực và phẩm chất của mình, coi đó là 

nguồn sức mạnh chân chính, có ý nghĩa quyết định, giúp con người vững vàng, lạc quan 

và thành công trong cuộc sống. Do đó tự tin là đức tính quý báu.  

- Khi mất tự tin:  

+ Con người không còn tin vào phẩm chất và năng lực của bản thân nên sẽ đánh mất 

những điều kiện cơ bản và cần thiết giúp đạt đến những giá trị quý báu: nghị lực và ý 

chí, hi vọng và lạc quan...  

+ Con người không còn khả năng đương đầu với những khó khăn, thử thách, nên dễ 

dàng buông xuôi, bỏ mất những cơ hội tốt trong cuộc sống.  

3.  Bài học nhận thức và hành động  

- Trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, đặc biệt những khi gặp khó khăn, thử thách, cần nêu 

cao bản lĩnh, không đánh mất niềm tin vào bản thân.  

- Luôn sống tự tin nhưng tránh chủ quan. Phải cảnh giác với việc tự tin mù quáng. Phải 

tỉnh táo để biết lắng nghe; biết học hỏi, hợp tác; biết tu dưỡng phẩm chất và trau dồi 

năng lực của bản thân vì đó là cơ sở của lòng tự tin.  

Câu 2: 

1. Vài nét về tác giả và tác phẩm: 

- Là nhà văn chuyên về bút kí, Hoàng Phủ Ngọc Tường có lối hành văn hướng nội, mê 

đắm, súc tích, tài hoa. Nét đặc sắc trong trong sang tác của ông là sự kết hợp nhuần 

nhuyễn giữa chất trí tuệ và tính trữ tình, giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều được 

tổng hợp từ vốn kiến thức phong phú về triết học, văn hoá, lịch sử, địa lí… 

- Bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? vốn có nhan đề là Hương ơi, e phải mày chăng? 

được Hoàng Phủ Ngọc Tường hoàn thành ngày 4/1/1981 khi nhà văn đã sống bên bờ 

sông Hương, trong lòng thành phố Huế hơn 40 năm trời, tình yêu đối với sông Hương 

đã thấm vào máu thịt. Tác phẩm được in trong tập bút kí cùng tên (1986) 

2. Phân tích đoạn văn để thấy tác giả không chỉ  miêu tả vẻ đẹp của sông Hương 

mà còn gửi gắm trong đó tình yêu thiết tha đối với quê hương xứ sở: 

a. Vẻ đẹp của sông Hương từ chân đồi Thiên Mụ đến khi gặp Huế: 
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- Tiếng chuông chùa Thiên Mụ ngân nga báo hiệu cho sông Hương biết đã “tìm đúng đường 

về” nên dòng sông “vui tươi hẳn lên”, đồng thời “kéo một nét thẳng thực yên tâm”. 

- Hình ảnh cầu trắng của thành phố “in ngần trên nền trời, nhỏ nhắn như những vành trăng 

non” là dấu hiệu đầu tiên của “người tình mong đợi” hiện lên trong cái nhìn vừa khát khao, 

bồi hồi, vừa rạo rực, vui sướng của sông Hương. 

- Giáp mặt Huế ở cồn Giã Viên nhưng sông Hương không gặp Huế ngay mà “uốn một cánh 

cung rất nhẹ sang đến cồn Hến” rồi mới vòng trở lại gặp Huế, gặp người mình yêu. Đường 

cong ấy “như một tiếng “vâng” không nói ra của tình yêu”.  

Như vậy, sông Hương ở đây có vẻ đẹp của một người con gái lần đầu đến với tình yêu, vừa táo 

bạo, chủ động vừa rụt rè, e lệ “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e” (Nguyễn Du)  

b. Vẻ đẹp của sông Hương trong lòng thành phố Huế: 

- Sông Hương trong lòng thành phố Huế giống một người con gái đắm say, thủy chung, 

tình tứ trong những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi khi ở bên người mình yêu. Hoàng 

Phủ Ngọc Tường đã khéo léo so sánh sông Hương với nhiều dòng sông đẹp nổi tiếng 

trên thế giới để làm nổi bật vẻ đẹp và sức hấp dẫn kì diệu của sông Hương: 

+ Giống như sông Xen của Pa–ri, sông Đa–nuýp của Bu–đa–pét, sông Hương “nằm 

ngay giữa lòng thành phố yêu quý của mình”. Đó không chỉ là vị trí địa lý tự nhiên của 

sông Hương mà còn được Hoàng Phủ Ngọc Tường cảm nhận như là dáng vẻ của người 

con gái mang tên Hương Giang khi ở bên “người tình mong đợi” của mình. 

+ Nhưng khác với những dòng sông ấy, sông Hương vẫn có vẻ đẹp riêng: 

• Sông Hương “chỉ thuộc về một thành phố duy nhất”. Sông Hương đã thực sự hiện lên 

với vẻ đẹp của một người con gái chung tình. 

• Sông Hương mang nguồn nước – cũng là nguồn sống đến cho Huế, còn Huế lại dùng 

tán lá của những cây đa, cây cừa cổ thụ để che mát cho dòng sông xinh đẹp của mình. 

Cái tôi đắm say, tình tứ, lãng mạn của Hoàng Phủ Ngọc Tường đã cảm nhận sông 

Hương và Huế như một cặp tình nhân chung thủy, thiết tha.  

• Sông Hương đã mang đến cho chốn cố đô một vẻ đẹp cổ xưa mà dân dã, bình dị với 

“những ánh lửa thuyền chài lập lòe trong sương đêm”, một vẻ đẹp mà “không một 

thành phố hiện đại nào còn thấy được”.  

• Nhiều dòng sông khác khi đi qua thành phố của mình thường trôi đi rất nhanh, riêng 

sông Hương khi qua Huế lại “trôi đi chậm, thực chậm, cơ hồ chỉ còn là một mặt hồ yên 
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tĩnh”. Với Hoàng Phủ Ngọc Tường, đó không chỉ là dòng chảy tự nhiên của sông 

Hương mà còn là tình yêu lặng lẽ, nhưng sâu sắc mà sông Hương dành cho thành phố. 

Vì quá yêu Huế, nên khi ở bên Huế, sông Hương đã chảy rất chậm, giống như một 

người con gái muốn ở mãi bên người mình yêu, không muốn rời xa.  

- Trong cảm nhận của nhà văn, sông Nê va rất đẹp, nhưng sông Hương còn đẹp và 

quyến rũ hơn nhiều: 

+ Qua cảm nhận tinh tế của nhà văn, dưới ánh sáng mặt trời mùa xuân, sông Nê – va 

hiện lên vô cùng tươi đẹp, đầy sức hấp dẫn và quyến rũ. Mỗi “tảng băng”, “phiến 

băng” trên sông Nê – va cũng nhấp nháy trăm màu, cũng giống như những “con thuyền 

xinh đẹp”, những “con tàu thủy tinh”, còn những “con chim hải âu tinh nghịch đứng 

co một chân” lên trên những phiến băng ấy được nhà văn cảm nhận như những “hành 

khách tí hon”. 

+ Đối diện trước sông Nê – va vô cùng xinh đẹp, dù xa Huế gần nửa vòng trái đất, 

Hoàng Phủ Ngọc Tường vẫn thấy sông Hương tìm về trong nỗi nhớ: “Lúc ấy, tôi lại 

nhớ con sông Hương của tôi, chợt thấy quý điệu chảy lặng lờ của nó khi ngang qua 

thành phố…”. Cái tôi tài hoa uyên bác của nhà văn không chỉ cảm nhận điệu chảy lặng 

lờ của sông Hương qua “trăm nghìn ánh hoa đăng bồng bềnh vào những đêm hội rằm 

tháng Bảy” – nghĩa là cảm nhận bằng cái nhìn của hội họa -  mà còn hoài niệm về nhịp 

chảy sông Hương bằng cả tâm hồn âm nhạc. Trong niềm thương nhớ của nhà văn, 

“điệu chảy lặng lờ” ấy của sông Hương cũng chính là “điệu slow tình cảm” dành riêng 

cho Huế. Việc luôn cảm nhận sông Hương như một người con gái chung tình càng làm 

nổi bật lên cái tôi đắm say, tình tứ của nhà văn. 

c. Kết luận:    

- Trong đoạn trích, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã thể hiện nhiều phát hiện mới mẻ, độc 

đáo về vẻ đẹp của dòng sông Hương. Sông Hương là hiện thân cho vẻ đẹp của con 

người xứ Huế, của thiên nhiên xứ Huế và thiên nhiên đất Việt.  

- Qua đó Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng bộc lộ một tình yêu đắm say đối với thiên nhiên 

xứ Huế; niềm tự hào và sự gắn bó thiết tha, sâu nặng với thiên nhiên đất Việt, với đất 

nước và quê hương xứ sở của mình. Đó cũng là vẻ đẹp tâm hồn của một nhân văn “lãng 

mạn và tài hoa, say đắm với quê hương, thiết tha với đất nước, tận tuỵ với văn chương, 
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chung thuỷ với bạn bè” (Ngô Minh). 

- Qua đoạn trích, Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng thể hiện cái “tôi” của một bậc thầy bút 

kí, một cái “tôi” rất mực đa tình, lãng mạn, uyên bác, tài hoa mà lặng lẽ, khiêm nhường, 

luôn chắt chiu những vẻ đẹp của thiên nhiên đất Việt để dâng tặng cho đời. 

- Lời văn trong đoạn trích rất giàu chất thơ, chất lãng mạn và chất trữ tình. Ngôn ngữ 

tinh tế, có nhiều sáng tạo hình ảnh đặc sắc, nhất là hình ảnh so sánh…Trong đoạn trích 

bài bút kí không chỉ có vẻ đẹp của dòng sông Hương mà còn có vẻ đẹp của một dòng 

sông chữ. Nếu dòng sông Hương bắt nguồn từ dãy Trường Sơn thì dòng sông chữ lại 

được khơi nguồn từ ngòi bút tài hoa, tinh tế của Hoàng Phủ Ngọc Tường. 

T.s Phạm Hữu Cường 
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 5 LỢI ÍCH CỦA HỌC TRỰC TUYẾN 

 

• Ngồi học tại nhà với giáo viên nổi tiếng. 

• Chủ động lựa chọn chương trình học phù hợp với mục tiêu và năng lực. 

• Học mọi lúc, mọi nơi. 

• Tiết kiệm thời gian đi lại. 

• Chi phí chỉ bằng 20% so với học trực tiếp tại các trung tâm. 

 

  4 LÍ DO NÊN HỌC TẠI HOCMAI.VN 

• Chương trình học được xây dựng bởi các chuyên gia giáo dục uy tín nhất. 

• Đội ngũ giáo viên hàng đầu Việt Nam. 

• Thành tích ấn tượng nhất: đã có hơn 300 thủ khoa, á khoa và hơn 10.000 tân sinh viên. 

• Cam kết tư vấn học tập trong suốt quá trình học. 

 CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC CÓ THỂ HỮU ÍCH CHO BẠN 
 

 

 
 

 
 

  

Là các khoá học trang bị 

toàn bộ kiến thức cơ bản 

theo chương trình sách giáo 

khoa (lớp 10, 11, 12). Tập 

trung vào một số kiến thức 

trọng tâm của kì thi THPT 

quốc gia. 

Là các khóa học trang bị toàn 

diện kiến thức theo cấu trúc 

của kì thi THPT quốc gia. 

Phù hợp với học sinh cần ôn 

luyện bài bản. 

Là các khóa học tập trung 

vào rèn phương pháp, luyện 

kỹ năng trước kì thi THPT 

quốc gia cho các học sinh đã 

trải qua quá trình ôn luyện 

tổng thể. 

Là nhóm các khóa học 

tổng ôn nhằm tối ưu điểm 

số dựa trên học lực tại thời 

điểm trước kì thi THPT 

quốc gia 1, 2 tháng.  

    

 


