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HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI VÀO 10 – TP HỒ CHÍ MINH - 2017 

MÔN NGỮ VĂN 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM 

Câu Ý Nội dung 

I  Đọc hiểu 

 a - Những thành tích của Joseph Schooling đã chứng tỏ vượt qua thần 

tượng là:  

Đạt huy chương Vàng trong nội dung 100m bơi bướm tại Thế vận hội 

mùa hè 2016 (Thắng thần tượng của mình trong Thế vận hội mùa hè 

2016). 

- Những thành tích của Jack Nicholson  đã chứng tỏ vượt qua thần 

tượng là: 

Giành tới 3 giải Orcar so với 2 giải của Marlon (Hơn thần tượng của 

mình 1 giải Orcar) 

 b Phép liên kết câu trong đoạn đầu của văn bản 1 là: ( Thí sinh chỉ ra 

một trong các phép liên kết sau) 

- Phép thế: 

+ Thế Michoel Phelps – thần tượng 

+ Thế Joseph Schooling – Cậu bé (cậu bé bữa nào) 

- Phép nối: “Nhưng…”, “không chỉ…mà”. 

- Phép lặp: thần tượng, cậu bé 

 c Thông điệp của hai văn bản trên: Khi làm bất cứ công việc gì, nếu có 



 

2 Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn, Sử Địa 

tốt nhất nhé! 

 

 

đủ ý chí và đam mê, một ngày nào đó ta không chỉ thành công mà còn 

có thể vượt qua chính thần tượng của mình hôm nay. 

 d Giới thiệu:  

- Hiện tượng hâm mộ thần tượng không chỉ xảy ra trong thế hệ trẻ 

Việt Nam mà còn phổ biến ở một vài nước trên thế giới. Thần tượng 

là một hiện tượng tâm lý tự nhiên và được hình thành từ sự yêu thích, 

say mê, hoặc sự ấn tượng, ảnh hưởng to lớn tới bản thân người thần 

tượng. 

-Giải thích:  Thần tượng là chỉ những người  được quý trọng hay tôn 

sùng một cách say mê. Họ là những người có vẻ đẹp ngoại hình, tài 

năng về một lĩnh vực nào đó thuộc lĩnh vực âm nhạc, giải trí, thể thao, 

giáo dục… 

-Thực trạng: Ở Việt Nam, nhiều bạn trẻ tỏ ra quá khích, mất kiểm soát 

bản thân khi tiếp xúc với các thần tượng đặc biệt là thần tượng Hàn 

Quốc. Họ bất chấp bản thân, gia đình, nhà trường, xã hội để học theo 

mẫu hình lí tưởng từ cách ăn mặc, nói năng, hành xử…Ví dụ: Thần 

tượng K-Pop, thần tượng Sơn Tùng… 

-Nguyên nhân:  

+Do sự phát triển của công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế. 

+Do sự quản lí lỏng lẻo từ gia đình, nhà trường, xã hội. 

+Do bản thân bắt chước, đua đòi… 

-Lợi ích:  

Có thể nói, thần tượng đóng một vai trò khá lớn trong cuộc sống cũng 

như quá trình hình thành nhân cách của giới trẻ. Đã có rất nhiều 

trường hợp thần tượng giúp con người có thể vươn tới cái đẹp, có mục 

đích sống, vun đắp, tưới mát tâm hồn của con người, đặc biệt với giới 
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trẻ thì thần tượng còn là động lực trong học tập. 

-Tác hại:  

+Mất đi bản sắc văn hóa dân tộc, phá vỡ quy tắc xã hội. 

+ Đánh mất bản thân, sa vào tệ nạn, phạm pháp. 

+ Gây ra những hành vi nguy hiểm: tự tử, tuyệt vọng, gào khóc 

-Giải pháp, liên hệ bản thân:  

+ Tìm ra định hướng cho bản thân nên học theo thần tượng một cách 

tích cực. 

+Gia đình, xã hội cần chú ý quan tâm hơn đến thế hệ trẻ. Hạn chế tiếp 

xúc với các chương trình có giá trị thấp kém. 

+Xác định cho mình mục đích sống, hướng đi tương lai. 

II  Làm văn 

 1 Đây là câu hỏi mở, học sinh có thể trình bày theo quan điểm cá nhân, 

miễn sao bài viết thuyết phục. Dưới đây là một ngợi ý làm bài của 

Tuyensinh247.com 

Nghị luận xã hội 

*Yêu cầu về hình thức: 

- Bài văn 1 trang, có đủ 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài. 

- Trình bày súc tích, ngắn gọn. 

* Yêu cầu về nội dung 

- Xác định đúng vấn đề nghị luận: Tuổi trẻ muốn thành công thì phải 

tạo nên sự khác biệt, tuy nhiên, sự khác biệt phải theo hướng tích cực 

chứ không phải tiêu cực. 

Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận 

Thân bài: Trình bày quan điểm cá nhân về vấn đề nghị luận 

a. giải thích: 
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+ Tuổi trẻ là những thanh niên của thế hệ mới, là người gánh trên vai 

trọng trách xây dựng và phát triển đất nước.  

+ Sống khác biệt: Lối sống khác lạ, đặc biệt so với những người xung 

quanh. Làm những việc không ai làm theo đúng sở thích và lý tưởng 

của bản thân 

 Trả lời cho câu hỏi: Thanh niên ngày nay cần phải sống khác biệt 

và nên sống khác biệt.  

Phân tích, bình luận, chứng minh 

+ Sự khác biệt là nguồn gốc cho sự phát triển trong xã hội, nếu tất cả 

mọi người lựa chọn một cách sống giống nhau, nuôi dưỡng một ước 

mơ, một lý tưởng như nhau thì xã hội sẽ không thể phát triển. 

+ Tuổi trẻ là tuổi của sức khỏe, nhiệt huyết, đam mê và khám phá. Là 

lứa tuổi dễ tiếp thu những thứ mới mẻ và biến chúng trở thành 

phương tiện để tạo lập cuộc sống theo cách của riêng mình, mang lại 

một cách sống, một màu sắc mới cho xã hội. 

+ Ở bất cứ cương vị, ngành nghề nào thì thế hệ trẻ cũng có thể tạo nên 

sự khác biệt, chỉ cần bản thân dám làm và dám chịu trách nhiệm cuộc 

sống của bản thân mình.  

+ Khi bạn sống trong một xã hội luôn luôn có sự phát triển mà bạn 

không tạo nên được sự khác biệt, không tạo nên dấu ấn riêng cho bản 

thân thì hình ảnh của bạn sẽ bị lu mờ, năng lực của bạn không được 

trọng dụng.  

+ Sự khác biệt ở đây không có nghĩa là chơi trội, làm những việc trái 

pháp luật, trái luân thường đạo lý để được nhiều người biết đến, sự 

khác biệt phải tạo nên những thứ tốt đẹp hơn cho bản thân và những 

người xung quanh.  
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- Chứng minh: Học sinh lấy ví dụ trong cuộc sông để chứng minh 

Kết bài:  

- Khẳng định lại vấn đề  

- Liên hệ bản thân: Tích cực phát huy sự sáng tạo trong cuộc sống, 

trong học tập.  

III a A. Giới thiệu chung 

- Huy Cận là một trong những nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ 

mới với những tác phẩm nổi tiếng như Lửa thiêng, Vũ trụ ca,... Sau 

Cách mạng, ông nhanh chóng hòa nhập vào công cuộc kháng chiến vĩ 

đại của dân tộc chống thực dân Pháp  xâm lược. Hòa bình lập lại, từng 

trang thơ Huy Cận ấm áp hơi thở của cuộc sống mới đang lên. 

- Bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" nằm trong tập "Trời mỗi ngày lại 

sáng", được sáng tác ở Hòn Gai, năm 1958, nhân một chuyến tác giả 

đi thực tế  dài ngày. 

-  Khổ đầu và khổ cuối bài thơ đã tái hiện một cách sinh động cảnh ra 

khơi và trở về của đoàn thuyền. Đồng thời gợi cho người đọc thấy 

được bức tranh lao động và con người nơi đây thầy kĩ vĩ, nên thơ 

-Bài thơ nằm trong mạch cảm hứng chung về tình yêu biển quê 

hương. Ta bắt gặp những bài thơ của Đỗ Trung Quân, Giang Nam, Tế 

Hanh … cũng có chung mạch cảm xúc ấy.  

B. Phân tích: 

1. Khổ 1 - Cảnh đoàn thuyền ra khơi: 

* Được xây dựng trên nền của một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp. 

- Hình ảnh so sánh độc đáo trong câu 1: "Mặt trời xuống biển 

như hòn lửa" tái hiện một không gian kì vĩ, tráng lệ của cảnh hoàng 

hôn trên biển.Mặt trời xuống biển nhưng dường như không tàn lụi, 
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không tắt. Nó như hòn lửa – một quả cầu lửa– đỏ rực, khổng lồ chìm 

vào đáy nước đại dương. Biển cả bao la như nồng ấm hẳn lên.  

-> Phép tu từ so sánh: mặt trời được ví với hòn lửa đem đến cho 

bức bức tranh hoàng hôn một vẻ đẹp rực rỡ, tráng lệ, và ấm áp chứ 

không hiu hắt, ảm đạm như trong thơ cổ. 

-  Biện pháp tu từ nhân hóa ở câu 2: "Sóng đã cài then đêm sập cửa" 

+ Được sáng tạo từ chi tiết thực: những con sóng cài ngang như chiếc 

then cửa của vũ trụ. Bóng đêm “sập cửa”  gợi khoảnh khắc ánh ngày 

vụt tắt và màn đêm bất ngờ buông xuống bao trùm tất cả. Thiên nhiên, 

vũ trụ,biển cả như đi vào trạng thái tĩnh lặng, nghỉ ngơi, thư giãn. Vũ 

trụ giờ đây như một ngôi nhà khổng lồ. Những lượn sóng dài như 

chiếc then cài, còn màn đêm đang buông xuống là cánh cửa. 

+ Gợi không gian vũ trụ rộng lớn, mênh mông, kì vĩ mà vẫn 

gần gũi, ấm áp như ngôi nhà của con người– biển cả hay đó cũng 

chính là ngôi nhà thân thuộc của mỗi ngư dân. Có thể nói, hai câu thơ 

thể hiện tình yêu thiên nhiên và lòng yêu mến cuộc đời của nhà thơ 

Huy Cận. 

* Hình ảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi: 

-Thiên nhiên vũ trụ là cái phông, cái nền cho con người xuất 

hiện:Hình ảnh, nhạc điệu trong câu thơ diễn tả khí thế khỏe khoắn, 

phấn chấn của những người lao động: khẩn trương làm việc bất kể 

ngày đêm. 

- Chữ “Lại” vừa chỉ một sự kiện lặp đi lặp lại vừa chỉ sự trái chiều vì 

khi vũ trụ đã kết thúc một ngày dài để lắng vào yên nghỉ thì đoàn 

thuyền đánh cá lại bắt đầu một cuộc lao động mới  

-> Gợi một nhịp sống thanh bình của quê hương, đất nước. sau 
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bao năm tháng chiến tranh con người Việt Nam mới có một cuộc sống 

lao động bình yên.  Ngoài ra, câu thơ còn cho ta hiểu ra khơi  là công 

việc, là hoạt động hàng ngày, thường xuyên, trở thành một nếp sống 

quen thuộc của những người ngư dân vùng biển. 

- “Câu hát căng buồm cùng gió khơi”: Sự kết hợp hai hình ảnh: “câu 

hát” và “gió khơi” đã cụ thể hóa sứ mạnh đưa con thuyền ra khơi. 

Nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác “câu hát căng buồm” đã tái 

hiện vẻ đẹp tâm hồn, niềm vui lao động của người dân chài - đoàn 

thuyền ra khơi trong niềm vui lao động.Tiếng hát khỏe khoắn tiếp sức 

cho gió làm căng cánh buồm. Tiếng hát ấy, làm nổi bật khí thế hồ hởi 

của người lao động trong buổi xuất quân chinh phục biển cả… 

=> Tóm lại: Khổ 1 đã tái hiện một khung cảnh vừa tráng lệ, kì vĩ, vừa 

tràn đầy sự hào hứng, phấn khởi lúc màn đêm buông xuống. 

Cũng nói về cảnh ra khơi nhưng nhà thơ Tế Hanh lại viết cảnh tuyệt 

đẹp vào mỗi buổi sáng:  “ Khi trời trong gió nhẹ, sớm mai hồng/ Dân 

trai tráng bơi thuyền đi đánh cá”. Đó là không gian thanh bình, tươi 

đẹp thì những người dân trai tráng khỏe mạnh, phấn khởi lái những 

con thuyền ra khơi. Qua hai tác phẩm, ta thấy biển khơi thật đẹp và 

hùng vĩ, con ngươi nơi đây khỏe mạnh, hăng hái, lạc quan, yêu đời 

tha thiết. Họ yêu nơi mình sinh ra, yêu công việc chài lưới này. 

2. Khổ cuối - Cảnh đoàn thuyền trở về: 

- Đoàn thuyền trở về trong khúc hát mê say, về trong bình minh rực 

rỡ, tráng lệ: 

+ Vẫn là những câu hát đầy hứng khởi của những con người 

say mê lao động, vẫn là gió khơi, nhưng nếu ở khổ 1 là "Câu hát căng 

buồm cùng gió khơi"  thì ở đây câu thơ này sử dụng từ “với”, đem 
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đến kết cấu đầu – cuối tương ứng, tạo sự hài hòa cân đối. Cấu trúc lặp 

lại ấy trở thành điệp khúc ngân nga, nhấn mạnh niềm vui lao động 

làm giàu đẹp quê hương và khắc họa đậm nét vẻ đẹp khỏe khoắn cùng 

niềm vui phấn khởi của người ngư dân. 

-  Trong cuộc chạy đua với mặt trời, nghệ thuật nhân hóa khiến 

con thuyền thành một sinh thể sống chạy đua được với thời gian. Đọc 

câu thơ ta thấy cả thiên nhiên và con người đều hân hoan đón chào 

ngày mới. Ngoài ra, còn cho thấy tư thế chủ động chinh phục biển 

trời, vũ trụ của người ngư dân. Đúng như lời bình của chính tác giả: 

“Bài thơ là cuộc chạy đua giữa con người với thiên nhiên và con 

người đã chiến thắng”. 

-  Đoàn thuyền trở về trong ánh sáng rực rỡ, huy hoàng của mặt trời 

lúc bình minh, của muôn ngàn mắt cá lấp lánh ánh mặt trời. 

- Nếu khổ thơ đầu, mặt trời xuống biển báo hiệu hoàng hôn thì ở khổ 

cuối lại là mặt trời đội biển – là ngày mới bắt đầu – ngày mới với 

thành quả lao động bội thu và niềm tin yêu phấn chấn. 

- Câu thơ kết bài vừa mang ý nghĩa tả thực, vừa khiến người đọc liên 

tưởng tới một tương lai tươi sáng, huy hoàng: “Mắt cá huy hoàng 

muôn dặm phơi”. Ngày mới bắt đầu – thành quả lao động trải dài 

muôn dặm phơi – một cuộc đời mới đang sinh sôi, phát triển… 

=> Đoạn thơ mang âm hưởng của một bản anh hùng ca lao động, thể 

hiện niềm vui phơi phới của một con người làm chủ đất trời. 

Cũng nói về cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về, Tế Hanh đã dựng nên 

bức tranh khung cảnh chài lưới đón thành quả sau một ngày căng 

thẳng vất vả, đầy niềm vui “Ngày hôm sau …bạc trắng”. Đồng thời cả 

hai nhà thơ đều ngợi ca sự giàu có, trù phú của biển đảo quê hương, 
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sự phấn khởi, yêu lao động của những con người nơi đây. 

Đánh giá chung: 

- Nội dung: Hai khổ thơ đã tái hiện thành công vẻ đẹp của biển cả và 

những người lao động mới. Qua đó, tác giả khám phá, ngợi ca sự giàu 

có, hào phóng của thiên nhiên, đất nước và tầm vóc lớn lao của nhân 

dân lao động trong công cuộc xây dựng đất nước. Đồng thời khẳng 

định sự hồi sinh của thiên nhiên, đất nước sau chiến tranh. 

-  Nghệ thuật: 

+ Ngòi bút tràn đầy cảm hứng vũ trụ, sự chan hòa giữa con người và 

thiên nhiên. 

+ Hình ảnh phong phú. 

+ Kết cấu: đầu cuối tương ứng -> âm hưởng lạc quan phơi phới. 

C. Kết luận 

Đọc những bài thơ của Huy Cận, Tế Hanh…. ta thấy tình yêu 

biển, quê hương nơi họ đã từng sinh ra, lớn lên, trải nghiệm. 

Phải là người có cái nhìn tinh tế và tấm lòng cao cả mới viết ra 

những vần thơ hay đến vậy, lay động tâm hồn độc giả. Qua đây, 

ta thấy biển, quê hương luôn gầy gũi, tuyệt đẹp, những con 

người nơi đây cần cù, chịu khó, yêu quê hương, yêu công việc 

 b Đọc một tác phẩm – đi muôn dặm đường 

Yêu cầu về hình thức: 

-Đảm bảo hình thức của một bài nghị luận văn học, có đủ 3 phần: 

Mở bài, thân bài, kết bài. 

- Trình bày súc tích, ngắn gọn. 

* Yêu cầu về nội dung 

- Xác định đúng vấn đề nghị luận: Qúa trình tiếp nhận những giá 
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trị to lớn của mỗi tác phẩm văn chương đối với con người 

Dàn ý tham khảo:  

Mở bài: Giới thiệu vấn đề 

Thân bài: 

1. Giải thích 

+ Tác phẩm văn học: Tác phẩm văn học là kết quả của quá trình 

nhà văn khám phá, lí giải hiện thực đời sống rồi chuyển hoá những 

hiểu biết đó vào nội dung tác phẩm.  

+ Đọc một tác phẩm văn học: Là quá trình người đọc tiếp xúc với 

văn bản văn học trên bề mặt ngôn từ, vận dụng những kiến thức về 

văn bản văn học, kiến thức về hiện thực đời sống để lĩnh hội và lí 

giải tác phẩm.  

+ Đi muôn dặm đường: Nghĩa là được mở rộng kiến thức. Được 

cung cấp những kiến thức mới mẻ, được giáo dục về nhân cách, 

đạo đức, lối sống, được bồi dưỡng những tình cảm thẩm mỹ trong 

sáng, tốt đẹp.  

Đọc một tác phẩm – đi muôn dặm đường: Nghĩa là khi đọc một tác 

phẩm văn học, chúng ta sẽ trau dồi thêm những nhận thức, tình 

cảm vô cùng quý giá. Đó là những nhận thức, cảm xúc của chính 

tác giả đã tích lũy và gửi gắm vào văn bản. Giống như chúng ta đã 

trải qua những không gian và thời gian chính tác giả đang sống. 

2. Phân tích, bình luận, chứng minh 

a. Đọc tác phẩm văn học, người đọc được cung cấp những tri thức 

mới mình chưa từng trải nghiệm.  

- Mỗi người chỉ sống trong một khoảng thời gian nhất định, ở những 

không gian nhất định với những mối quan hệ nhất định. Văn học 
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có khả năng phá vỡ giới hạn tồn tại trong thời gian, không gian 

thực tế của mỗi cá nhân, đem lại khả năng sống cuộc sống của 

nhiều người, nhiều thời, nhiều nơi. 

VD chứng minh: Khi ta đọc tác phẩm “Cô Tô” của Nguyễn 

Tuân ta hiểu biết hơn vùng đất Cô Tô- Quảng Ninh hay tác 

phẩm “Sông nước Cà Màu” của Đoàn Giỏi, tác phẩm như đưa 

người đọc về với Cà Mau tận cùng Tổ quốc. Nơi đây sông ngòi 

kênh rạch chằng chịt, cách đặt tên các con sông, đặc biệt hơn cả 

là chợ Năm căn trù phú, tấp nập ….. 

b. Tác phẩm văn học mang lại cho con người những bài học về 

nhu cầu hướng thiện, khao khát cuộc sống tốt lành, chan hoà 

tình yêu thương. 

- Văn học đem đến cho con người những bài học quý giá về lẽ sống( 

Tức nước vỡ bờ, Lão hạc, Truyện Kiều, Bếp Lửa…..) 

VD: Khi ta đọc tác phẩm “ Bức tranh của em gái tôi”, người đọc 

sẽ cảm nhận được tâm trạng của người anh khi xem bức tranh 

do chính tay em gái vẽ. Tạ Duy Anh đã đề cao tình cảm anh em, 

chúng ta cần phải yêu thương, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn 

cảnh. Đánh thức tâm hồn người đọc.  

Kết bài: Khẳng định vấn đề 

 


