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Đoạn 3: 

Câu 1: Biện pháp tu từ 

- Ẩn dụ: “vầng trăng” như tri kỉ của Bác, đồng thời, trăng cũng đẹp như tâm hồn Bác 

- Nói giảm nói tránh: giấc ngủ bình yên để giảm nỗi đau và khẳng định sự thanh thản vẻ đẹp  

- Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác “Nghe nhói ở trong tim”  nỗi đau được cảm nhận tinh tế, 

tiếng nói của tình cảm lấn át tiếng nói của lí trí 

Câu 2:  

- Giữa dòng bàn bạc việc quân 

Khuya về bát ngát trăng ngân dầy thuyền 

- Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa 

- Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ 

Trăng nhóm khe cửa ngắm nhà thơ 

Câu 3: Mâu thuẫn. Lí trí bảo Bác còn sống, nhưng trái tim không thể phủ nhận nỗi đau Bác 

đã ra đi trong ngày độc lập. Nhưng sự mâu thuẫn này không bài trừ nhau mà bổ sung cho 

nhau khiến ý thơ thêm tỏa sáng, thể hiện tình cảm vô bờ bến của cả dân tộc dành cho Bác. 

Câu 4: Một số gợi ý: 

- Câu mở đoạn phải nêu được, lí trí và tình cảm là hai trạng thái nhận cùng tồn tài trong một 

con người. Lí trí thường thuộc về nhận thức khối óc, trí tuệ. Ngược lại, tình cảm lại thuộc về 

nhận thức của trái tim. 

- Mỗi một lối sống có những ưu và khuyết điểm riêng (biểu hiện, ý nghĩa, hạn chế) 

- Nếu chọn lối sống theo lí trí: 

+ Mọi việc sẽ được tiến hành có logic, có trình tự sẽ đạt hiệu quả cao trong quá trình học tập 

và làm việc. 

+ Nếu chỉ sống có lí trí dẫn tới vô cảm, chai sạn tâm hồn… 

- Nếu chọn lối sống theo tình cảm, đề cao tình cảm cảm xúc:  

+ Con người sẽ cảm thấy thỏa mái với những gì mình làm, được sống thật với chính bản 

thân mình, làm những gì mình thích.  

 + Nhưng đồng thời dễ bị kích động trước những tác động xấu, lòng tốt đôi khi không được 

báo đáp 
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- Kết luận: Kết hợp để có một tâm hồn phong phú nhưng cũng có kế hoạch cụ thể chi tiết, 

vừa sống thật được với bản thân mình và vừa dễ dàng đạt được mục tiêu mà mỗi người đặt 

ra…(phân tích dẫn chứng) 

- Liên hệ bản thân em. 

Đoạn 4: 

Câu 1: Các biện pháp tu từ: 

- Điệp ngữ “muốn làm” nhấn mạnh khát vọng chân thành 

- Ẩn dụ: “con chim”, “đóa hoa” “cây tre” hóa thân vào những gì nhỏ bé thân thuộc và bình 

dị, những gì nho nhoi nhất để được bên người  Mong ước chân thành  

“Cây tre” là hình ảnh ẩn dụ đặc biệt hơn cả cho tấm lòng thủy chung son sắt, cho ước 

nguyện được đi theo con đường của Bác. 

Câu 2: Đặc sắc kết cấu 

- Kết cấu đầu cuối tương ứng với sự xuất hiện của hình ảnh cây tre 

- Tre biểu tượng cho sức mạnh phẩm chất của con người Việt Nam, phát triển từ tâm thức 

chung là vè đẹp bền bỉ ngoan cường, trung kiên anh dũng tới vẻ đẹp thủy chung tuyệt đối. 

Lặp lại thực chất chỉ là nhấn mạnh và khẳng định hơn tình cảm với lãnh tụ. 

Câu 3:  

- Vị trí và nội dung đoạn trích: Cảm xúc lưu luyến trong thời khắc chi li, tiễn biệt 

- Phân tích các biện pháp nghệ thuật: để cho thấy ước nguyện không phải của một cá nhân 

mà của một dân tộc 

- Chú ý sử dụng câu ghép đẳng lập 

 


