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Câu 1: (4 .0 điểm) Đọc đoạn thơ sau và hoàn thành các yêu cầu bên dưới: 

Nhà gác đơn sơ một góc vườn 

Gỗ thường mộc mạc chẳng mùi sơn 

Giường mây, chiếu cói, đơn chăn gối 

Tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn. 

          (Thăm cõi Bác xưa – Tố Hữu) 

a. Đoạn thơ trên gợi cho em nhớ đến bài thơ nào mà em đã học trong chương 

trình Ngữ văn 8 cũng nói về nếp sinh hoạt của Bác? Tác giả là ai? (1 điểm) 

b. Nêu nội dung chính của đoạn thơ trên. (1 điểm) 

c. Đặt một câu cảm thán bày tỏ tình cảm của em đối với Bác Hồ. (1.0 điểm) 

d. Từ nội dung đoạn thơ trên, bản thân em sẽ làm gì để học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh (Nêu 2 hành động cụ thể). (1.0 điểm) 

Câu 2: (6 điểm) Trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng học tủ, học vẹt của 

học sinh hiện nay. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Câu 1. 

a. Đoạn thơ trên gợi cho em nhớ đến bài thơ nào mà em đã học trong chương 

trình Ngữ văn 8 cũng nói về nếp sinh hoạt của Bác? Tác giả là ai? 

Phương pháp: Đọc kĩ đoạn thơ. 

Cách giải: 

- Bài thơ gợi em nhớ tới bài thơ: Tức cảnh Pác Bó – Hồ Chí Minh. 

b. Nêu nội dung chính của đoạn thơ trên. 

Phương pháp: Đọc kĩ đoạn thơ và đưa ra nội dung chính. 

Cách giải: 

- Nội dung: đoạn thơ nói về nếp sống thanh bạch, giản dị của Bác với những đồ 

dùng đơn sơ, mộc mạc trong căn nhà sàn nhỏ. 

c. Đặt một câu cảm thán bày tỏ tình cảm của em đối với Bác Hồ. 

Phương pháp: Căn cứ vào bài học “Câu cảm thán”. 

Cách giải: 

Gợi ý: 

- Bác đã ra đi hơn nửa thế kỉ rồi mà con dân Việt Nam vẫn nhớ Bác xiết bao! 
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d. Từ nội dung đoạn thơ trên, bản thân em sẽ làm gì để học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh (Nêu 2 hành động cụ thể).  

Phương pháp: Căn cứ vào những lời dạy học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh. 

Cách giải: 

Gợi ý: Để làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta cần: 

- Ra sức học tập và tu dưỡng đạo đức ngay từ bây giờ. 

- Nhân ái, vị tha, khoan dung và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi mọi người gặp khó 

khăn. 

Câu 2. 

Trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng học tủ, học vẹt của học sinh hiện nay. 

Phương pháp:  

- Phân tích (Phân tích đề để xác định thể loại, yêu cầu, phạm vi dẫn chứng). 

- Sử dụng các thao tác lập luận (phân tích, tổng hợp, bàn luận, …) để tạo lập một 

văn bản nghị luận xã hội. 

Cách giải: 

- Yêu cầu hình thức: 

+ Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng làm nghị luận xã hội để tạo lập văn 

bản. 

+ Văn bản đầy đủ bố cục 3 phần; văn viết có cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm 

tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp. 
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- Yêu cầu nội dung: 

I. Mở bài 

- Dẫn dắt, nêu khái quát về vấn đề học vẹt và học tủ trong xã hội ngày nay. 

- Sơ lược nhận định, ý kiến của em về vấn đề này. 

II. Thân bài 

1. Giải thích 

- Học tủ: Chỉ học một hoặc một vài phần trong số những kiến thức, bài học cần 

thiết. 

- Học vẹt: Học thuộc vanh vách câu từ nhưng không hiểu ý nghĩa bài học. 

- Học tủ, học vẹt là cách học sai lầm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng 

học tập. 

2. Thực trạng: 

- Cách học trở nên phổ biến, tràn lan, ít được quan tâm, kiểm soát, ... (dẫn chứng 

một số ví dụ cụ thể).  

3. Nguyên nhân dẫn đến học vẹt, học tủ: 

- Tinh thần tự giác học tập của học sinh chưa cao (lười học bài, chờ may rủi nên 

chỉ học một phần). 

- Học sinh chưa ý thức được tầm quan trọng của việc lí giải và vận dụng kiến 

thức. 
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- Nhiều trường hợp giáo viên nhồi nhét kiến thức, không tóm gọn trọng tâm bài 

học, cho ghi chép tràn lan khiến học sinh khó có thể vừa học thuộc vừa lí giải kĩ, 

tạo cảm giác mệt mỏi, chán học. 

- Việc rèn luyện, thực hành, ứng dụng thực tế trong nhà trường chưa được chú 

trọng khiến học sinh không có cơ hội kiểm chứng kiến thức, tiếp thu kiến thức 

thụ động, khó làm chủ kiến thức. 

... 

4. Tác hại 

- Học sinh mất hứng thú với việc học, dễ chán nản. 

- Không làm chủ được kiến thức, không ứng dụng được kiến thức vào thực tế 

khiến việc học mất đi ý nghĩa của nó. 

- Chất lượng giáo dục ngày càng đi xuống. 

- Hiệu quả làm việc trong tương lai không lí tưởng. 

- Xã hội ngày càng kém phát triển. 

... 

5. Biện pháp khắc phục: 

- Tuyên truyền giúp học sinh cần nâng cao ý thức, điều chỉnh thái độ trong học 

tập và tiếp cận kiến thức. 

- Học sinh xác định rõ mục tiêu học tập để có phương pháp học phù hợp. 
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- Cải cách, điều chỉnh phương thức giảng dạy kiến thức trong nhà trường (tăng 

số lượng và hiệu quả các tiết thực hành, tóm gọn kiến thức trọng tâm tránh cho 

học sinh ghi chép thừa quá nhiều, làm sinh động bài giảng, ...). 

... 

III. Kết bài 

Khẳng định lại quan điểm, ý kiến về vấn đề học tủ, học vẹt. Bàn luận mở rộng 

vấn đề. 

 Loigiaihay.com 


