
 

TRƯỜNG THPT TX PHƯỚC LONG 

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC: 2012-2013 

MÔN: NGỮ VĂN  

THỜI GIAN: 180 phút 

(Không kể thời gian phát đề) 

 

 

Câu 1: (2đ) 

Nêu hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa nhan đề truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyễn 

Trung Thành 

Câu 2: (3đ) 

“Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn” 

Hãy vết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến 

trên? 

Câu 3: (5đ) 

Cảm nhận của anh/ chị về những vẻ đẹp khuất lấp của nhân vật người vợ nhặt (“Vợ 

nhặt”-Kim Lân) và người đàn bà hàng chài (“Chiếc thuyền ngoài xa” - Nguyễn Minh 

châu) ? 

---HẾT---



 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN NGỮ VĂN (lần 2) 

NĂM HỌC: 201-2013 

 

Câu Ý Nội Dung Điểm 

1 1 *Hoàn cảnh sáng tác 

 Tác phẩm được viết năm 1965 khi giặc Mĩ đổ quân ồ ạt vào bãi 

biển Chu Lai. Tác phẩm ra đời đúng thời điểm mà cả nước ta đang trong 

không khí sục sôi đánh Mĩ. Tác phẩm được hoàn thành ở khu căn cứ của 

chiến trường miền Trung-Trung bộ. Sau được in trong tập “Trên quê 

hương những anh hùng Điện Ngọc” 

 Rừng xà nu viết về sự kiện nổi dậy của dân làng Tây Nguyên trong 

thời kì Đồng khởi trước năm 1960. Nhưng chủ đề và tư tưởng tác phẩm 

vẫn có quan hệ mật thiết với tình hình thời sự của cuộc chiến lúc tác 

phẩm ra đời. 

1 

2 *Nhan  đề tác phẩm: 

 Đặt tên cho tác phẩm là “Rừng xà nu” đây là một sáng tạo nghệ 

thuật của nhà văn. Hình ảnh rừng xà nu là linh hồn của tác phẩm. Cảm 

hứng chủ đạo và dụng ý nghệ thuật của nhà văn được khơi nguồn từ hình 

ảnh này 

 Rừng xà nu ẩn chứa cái khí vị khó quên của đất rừng Tây Nguyên, 

gợi lên một vẻ đẹp hùng tráng, man dại, một sức sống bất diệt của cây và 

sức sống mãnh liệt, bất khuất, kiên cường, khao khát tự do của người dân 

Tây Nguyên. 
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2 1 *Giải thích ý kiến: 

 Biết tự hào về bản thân là thái độ hãnh diện về cái tốt đẹp mà mình 

có, về những đóng góp của mình cho cuộc sống; biết xấu hổ là cảm thấy 

hổ thẹn về sự kém cỏi và những lỗi lầm của mình trước người khác. 

 Nội dung ý kiến: Đề cao việc nhận thức đầy đủ, sâu sắc về bản 

thân, hướng đến sự hòan thiện mình. 

0.5 

2 *Luận bàn ý kiến: 

 Khẳng định sự cần thiết của việc biết tự hào: Biết tự khẳng định 

mình, giúp bản thân tự tin hơn trong cuộc sống và trong công việc, có 

thêm động lực để vươn tới những ước mơ lớn hơn. 

 Phê phán thái độ tự cao, tự đại (tự đánh giá mình quá cao, quá lớn 

vì thế mà trở nên hợm hĩnh) 

 Khẳng định sự cần thiết của việc biết xấu hổ: Giúp con người có ý 

thức điều chỉnh hành vi của mình phù hợp với những chuẩn mực đạo đức, 

biết xấu hổ còn quan trọng hơn biết tự hào bởi nó là biểu hiện của ý thức 

hoàn toàn tự giác, xuất phát từ lương tâm, giúp con người nâng cao năng 

lực và hoàn thiện nhân cách. 

 Phê phán thái độ tự ti, mặc cảm (tự đánh giá thấp bản thân nên 

thiếu tự tin) 
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3 *Bài học nhận thức và hành động 

 Nhận thức sâu sắc về những điểm mạnh, yếu của bản thân. 

 Nghiêm khắc đối với chính mình, không ngừng rèn luyện, bồi 

dưỡng đạo đức, nhân cách. 

0.5 

3 1 *Vài nét về tác giả và tác phẩm 

 Kim Lân là nhà văn chuyên viết về nông thôn và cuộc sống người 

dân quê, có sở trường về truyện ngắn. Vợ nhặt là truyện ngắn xuất sắc, 

0.5 



 

viết về tình huống “nhặt vợ” độc đáo, qua đó thể hiện niềm tin mãnh liệt 

vào phẩm chất tốt đẹp của những con người bình dị trong nạn đói thê 

thảm 

 Nguyễn Minh Châu là nhà văn tiêu biểu thời chống Mĩ, cũng là 

cây bút tiên phong thời kì đổi mới. Chiếc thuyền ngoài xa là truyện ngắn 

xuất sắc ở thời kì sau, viết về lần giáp mặt của nghệ sĩ với cuộc sống đầy 

nghịch lí của một gia đình hàng chài, qua đó thể hiện lòng xót thương, nỗi 

lo âu đối vớ con người và những trăn trở về trách nhiệm của người nghệ 

sĩ. 

2 *Về nhân vật người vợ nhặt 

 Giới thiệu chung: Tuy không được miêu tả thật nhiều nhưng 

người vợ nhặt vẫn là một trong ba nhân vật quan trọng của tác phẩm. 

Nhân vật này được khắc họa sống động, theo lối đối lập giữa bề ngoài và 

bên trong, ban đầu và về sau. 

 Một số vẻ đẹp khuất lấp: 

 +Phía sau tình cảnh trôi dạt, vất vưởng là một lòng ham sống mãnh 

liệt. 

 +Phía sau vẻ nhếch nhác, dơ dáng, là một người biết điều, ý tứ. 

 +Bên trong vẻ chao chát, chỏng lỏn, lại là một người phụ nữ hiền 

hậu, đúng mực, biết lo toan. 
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3 *Về nhân vật người đàn bà hàng chài 

 Giới thiệu chung: Là nhân vật chính, có vai trò quan trọng với 

việc thể hiện tư tưởng của tác phẩm. Nhân vật này được khắc họa sắc nét, 

theo lối tương phản gữa bề ngoài và bên trong, giữa thân phận và phẩm 

chất. 

 Một số vẻ đẹp khuất lấp tiêu biểu: 
 +Bên trong ngoại hình xấu xí, thô kệch là một tấm lòng nhận hậu, 

vị tha, độ lượng, giàu đức hi sinh. 

 +Phía sau vẻ cam chịu, nhẫn nhục vẫn là con người có khát vọng 

hạnh phúc, can đảm, cứng cỏi. 

 +Phía sau vẻ quê mùa, thất học lại là một người phụ nữ thấu hiểu, 

sâu sắc lẽ đời. 
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4 *Về sự tương dồng và khác biệt trong vẻ đẹp khuất lấp của hai nhân 

vật: 

Tương đồng: 
 Cả hai nhân vật đều la những thân phận bé nhỏ, nạn nhân của hoàn 

cảnh. Những vẻ đẹp đáng trân trọng của họ đều bị đời sống cơ cực lam lũ 

làm khuất lấp. 

 Cả hai đều được khắc họa bằng những chi tiết chân thực… 

Khác biệt: 
 Vẻ đẹp được thể hiện ở nhân vật người vợ nhặt chủ yếu là những 

phẩm chất của một nàng dâu mới, hiện lên qua các chi tiết đầy dư vị hóm 

hỉnh, trong nạn đói thê thảm. 

 Vẻ đẹp được khắc sâu ở người đàn bà hàng chài là những phẩm 

chất của một người mẹ nặng gánh mưu sinh, thể hiện qua các chi tiết đầy 

kịch tính, trong tình trạng bạo lực gia đình. 
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