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I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc đoan trích sau và thực hiện các yêu câu dưới đây: 

     Bất cứ ai trong chúng ta cũng khao khát có được một cuộc sống đầy cảm hứng, 

hạnh phúc và thành công. Tuy nhiên, để đạt được những gì bạn thật sự mong ước, 

tất cả đều phải xuất phát từ việc nhận ra sự quan trọng và tìm được cho mình một 

thái độ sống thông minh và tích cực nhất. 

    Một thái độ sống tích cực sẽ giúp bạn luôn lạc quan, yêu đời, tự tin để nhẹ 

nhàng lướt qua mọi gian nan, thử thách trong cuộc sống. Ngược lại, một thái độ 

sống tiêu cực sẽ đóng chặt bạn vào những suy nghĩ, cách nhìn phiến diện, vị kỷ, 

tự ti, đau khổ và dễ dàng dẫn đến thất bại, bất hạnh. 

     Thái độ của bạn ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống và quyết định 

kết quả của mọi việc bạn làm. 

     Chúng ta ai cũng ít nhất một đôi lần mắc phải sai lầm, gặp thất bại, hay ở một 

trạng thái tinh thần chán nản tồi tệ – nhưng không vì thế mà chúng ta mãi bị ám 

ảnh, day dứt mà không bao giờ dám tin mình sẽ khác đi hay không dám làm một 

điều gì cả. Chính thái độ sống của chúng ta sau những va vấp ấy sẽ quyết định: 

Liệu chúng ta có cho phép mình trượt dài trên những thất bại triền miên hay sự 

va vấp ấy sẽ chính là một cơ hội, một bài học, một trải nghiệm quý báu để chúng 

ta vươn lên, vững vàng và hoàn thiện mình hơn? 
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(Nhập đề - Thay đổi thái độ cuộc đời) 

Câu 1: Đoạn trích sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? 

Câu 2: Hãy nêu nội dung chính của đoạn trích? 

Câu 3: Anh/chị có đồng tình với ý kiến cho rằng “Thái độ của bạn ảnh hưởng 

đến mọi quyết định của cuộc sống và quyết định kết quả mọi việc bạn làm” Vì 

sao? 

II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu 

                   Tôi muốn tắt nắng đi 

                          … 

          Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân 

(Vội vàng, Xuân Diệu, Ngữ văn 11 tập 2) 
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Đáp án đề 2 

I. ĐỌC HIỂU 

Câu 1: 

- Phương thức biểu đạt: nghị luận 

Câu 2: 

Nội dung chính: Thái độ sống của mỗi người 

Câu 3: 

- Đồng ý 

- Lý giải: 

+ Thái độ sống sẽ quyết định con đường, cách xử lý trước những khó khăn, khủng 

hoảng. 

+ Thái độ sống tích cực sẽ đem đến cho bạn cách giải quyết vấn đề tích cực 

+ Thái độ sống tiêu cực sẽ khiến bạn lâm vào trạng thái bi quan, chán nản, tuyệt 

vọng… 

II. LÀM VĂN 

1. Giới thiệu tác giả, tác phẩm 

- Giới thiệu tác giả Xuân Diệu: Xuân Diệu là nhà thơ “mới nhất trong các nhà thơ 

mới” (Hoài Thanh). Ông đã đem đến cho thơ ca đương thời một sức sống mới, 

một nguồn cảm xúc mới, thể hiện một quan niệm sống mới mẻ cùng với những 

cách tân nghệ thuật đầy sáng tạo. 
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- Vội vàng được in trong tập Thơ thơ, là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất 

của Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám. 

2. Phân tích 

Phân tích làm sáng tỏ tình yêu cuộc sống trần thế tha thiết. 

a. Phân tích bốn câu thơ đầu: 

- Kết cấu hoàn toàn khác so với những câu còn lại 

- Điệp ngữ "tôi muốn" 

- Nắng và gió là những hiện tượng của tự nhiên mà vốn dĩ con người không thể 

nào kiểm soát. 

- "tắt đi", "buộc lại": hành động cản lại sự vận hành theo quy luật của vũ trụ, là 

sự đoạt quyền của tạo hóa 

- "Đừng nhạt mất", "đừng bay đi": ước muốn lưu giữ cho những vẻ đẹp tinh tuý 

của cuộc đời không bị tàn phai 

→ Ước muốn giữ lại những gì tinh túy, đẹp đẽ nhất của cuộc đời này. 

b. Phân tích 5 câu tiếp: 

- Biện pháp nghệ thuật: điệp từ, liệt kê, lặp cấu trúc 

- "này đây": được lặp lại trong năm câu thơ liên tiếp 

 → Thiên nhiên mùa xuân đang trải dài trong khoảng không gian bao la, rộng lớn 

của đất trời vũ trụ mà hơn thế nữa nó còn góp phần lột tả cảm giác sung sướng 

tột độ của thi sĩ khi đối diện với cái đẹp của cuộc đời. 
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- Ong bướm đang say sưa đắm mình trong tuần tháng mật → một cách nói rất 

đậm phương Tây 

- Sự vật: nơi đồng nội xanh rì, hoa cỏ đang trỗi dậy cuộn trào sức sống, lá non ứ 

nhựa đang khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ nhàng thoáng qua 

- Thiên nhiên mà tác giả đề cập đến không chỉ hài hoà về đường nét mà đó còn là 

sự hài hoà về màu sắc khi có sự góp mặt của ánh sáng. 

c. 2 câu tiếp: 

- "ngon": khen, ca ngợi tháng giêng – tháng đầu tiền của mùa xuân 

- "cặp môi gần": giúp liên tưởng mùa xuân giống như một người thiếu nữ đẹp, 

rạo rực, cuốn hút khiến người ta mê say 

→ Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác  

d. 2 câu cuối 

- Với tâm trạng thích thú, say mê nhưng cũng đồng thời bắt đầu xuất hiện sự lo 

lắng về thời gian, về vẻ đẹp của mùa xuân sẽ trôi đi mất. 

3. Kết luận 

Loigiaihay.com 

 


