
 

 

 

 

 

 

 

 

LUYỆN ĐỀ SỐ 32:  

AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG? – HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG 

Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp sông Hương qua đoạn trích: “Phải nhiều thế kỉ đi qua... 

giữa những xóm làng trung du bát ngát tiếng gà...” trong tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng 

sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường.   

(Ai đã đặt tên cho dòng sông? – Hoàng Phủ Ngọc Tường, Ngữ văn 12, Tập một, NXB 

Giáo dục Việt Nam, 2018, tr.198,199). 

* Lưu ý: 

- Sau khi được thầy giảng kiến thức trọng tâm của bài, các em sẽ thực hành viết các đề ở 

phía trên. 

- Có thể sử dụng thêm các sách tham khảo, các nguồn tham khảo trên mạng để bài viết 

được tốt hơn. 

- Bài viết phải đảm bảo về bố cục, chính tả, triển khai đúng yêu cầu của đề. 

- Chúc các em học tập đạt kết quả cao! 

      ---HẾT--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA  

MÔN: NGỮ VĂN 

      Thạc sĩ: Nguyễn Tiến Lượng 

 Giáo viên giảng dạy Đài truyền hình Hà Nội. 

 Kinh nghiệm 9 năm luyện thi THPT Quốc gia. 

 Giáo viên chấm thi THPT Quốc gia hàng năm. 

 Facebook: https://www.facebook.com/luong.nguyentien.3 
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GỢI Ý LÀM BÀI  

MỞ BÀI 

 * Dẫn dắt + Giới thiệu đoạn trích 

- Dẫn dắt (từ tác giả - tác phẩm/ đề tài, Lí luận văn học/ câu thơ gần 

gũi…) 

- Giới thiệu đoạn trích: nêu nội dung bao quát có tính định hướng (vẻ đẹp 

sông Hương ở ngoại vi thành phố) 

 

 

 

 

 

 

 

THÂN BÀI 

* Khái quát: 

+ Tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường: vị trí, phong cách sáng tác. 

+ Tác phẩm: hoàn cảnh sáng tác – xuất xứ. 

+ Đoạn trích: vị trí 

* Cảm nhận về vẻ đẹp của sông Hương trong đoạn trích 

Thí sinh có thể phân tích, cảm nhận theo nhiều cách nhưng cần đáp ứng 

các yêu cầu sau: 

- Nội dung: 

+ Giữa cánh đồng Châu Hóa đầy hoa dại, sông Hương là “người gái đẹp 

nằm ngủ mơ màng” với vẻ đẹp lãng mạn, tình tứ. 

+ Khi ra khỏi vùng núi, như nàng tiên được đánh thức, sông Hương bỗng 

bừng lên sức trẻ và niềm khao khát của tuổi thanh xuân trong sự chuyển 

dòng một cách liên tục, rồi vòng giữa khúc quanh đột ngột, vẽ một hình 

cung thật tròn, ôm lấy chân đồi Thiên Mụ, rồi vượt qua, đi trong dư vang, 

trôi đi giữa hai dãy đồi sừng sững như thành quách. 

+ Sông Hương mang vẻ đẹp dịu dàng, mềm như tấm lụa khi qua Vọng 

Cảnh, Tam Thai, Lựu Bảo. 

+ Sông Hương ánh lên những mảng phản quang nhiều màu sắc sớm 

xanh, trưa vàng, chiều tím với vẻ đẹp đầy biến ảo khi qua những dãy đồi 

tây nam thành phố. 

+ Sông Hương mang vẻ đẹp trầm mặc như triết lí, cổ thi khi qua lăng tẩm 

đền đài mang niềm kiêu hãnh âm u được phong kín trong những rừng 

thông u tịch. 

+ Sông Hương bừng sáng, tươi tắn và trẻ trung khi gặp tiếng chuông chùa 

Thiên Mụ ngân nga. 

- Nghệ thuật: 

+ Ngôn ngữ tinh tế, giàu chất thơ. 

+ Lối hành văn hướng nội, mê đắm, tài hoa. 

+ Nghệ thuật so sánh, nhân hóa tạo những liên tưởng độc đáo, thú 



 

 

vị. 

+ Bút pháp: kể và tả, liệt kê theo hướng thơ hóa bằng sự cảm thụ 

tài hoa, tinh tế.  

* Bình luận: 

-  Nét độc đáo, đặc sắc, mới mẻ của đoạn trích (chú ý mở rộng so sánh, 

đối chiếu với các tác phẩm của các tác giả khác để thấy nét độc đáo) 

- Vai trò, ý nghĩa của đoạn trích đối với tác phẩm, tác giả. 

KẾT BÀI 

Vận dụng linh hoạt cách kết bài: 

- Đánh giá, khái quát lại về vấn đề (trên hai phương diện nội dung và 

nghệ thuật) 

- Nêu cảm xúc, suy nghĩ của bản thân. 

- Khẳng định sức sống của đoạn trích, tác phẩm, tác giả. 

- Gợi mở suy ngẫm, liên tưởng, tưởng tượng cho người đọc… 

(Cố gắng viết kết bài theo hướng mở: vận dụng các nhận định, đánh giá, 

lí luận văn học, câu thơ… để kết bài cho thật độc đáo) 

 


