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I. Đọc hiểu văn bản 

Câu 1. Bài văn miêu tả một cuộc vượt thác của con thuyền theo trình tự thời gian và không gian 

như sau: 

– Con thuyền qua đoạn sông phẳng lặng trước khi đến chân thác; 

– Con thuyền vượt qua đoạn sông có nhiều thác dữ; 

– Con thuyền ở đoạn sông đã qua thác dữ. 

Dựa vào trình tự trên, em hãy tìm bố cục của bài văn. 

Trả lời: 

Bố cục văn bản: 

– Phần 1 (từ đầu … thuyền chuẩn bị vượt nhiều thác nước): Con thuyền qua đoạn sông phẳng 

lặng trước khi tới chân thác 

– Phần 2 (tiếp … thuyền vượt qua khỏi thác Cổ Cò): Con thuyền vượt qua khỏi đoạn sông có 

nhiều thác dữ 

– Phần 3 (còn lại): Con thuyền ở đoạn sông đã qua thác dữ 

Câu 2. Cảnh dòng sông và hai bên bờ qua sự miêu tả ở trong bài đã đổi thay như thế nào theo 

từng chặng đường của con thuyền? Theo em, vị trí quan sát để miêu tả của người kể chuyện 

trong bài này là ở chỗ nào? Vị trí quan sát ấy có thích hợp không? Vì sao? 

Trả lời: 

Cảnh dòng sông và hai bên bờ qua sự miêu tả ở trong bài theo trình tự tuyến tính (hành trình của 

con thuyền) 

+ Tả cảnh ở vùng đồng bằng êm đềm, thơ mộng, không gian mở ra rộng lớn, phóng khoáng 

+ Cảnh sắp đến đoạn nguy hiểm có nhiều thác ghềnh thì sự vật hiện ra đột ngột “ núi cao như đột 

ngột hiện ra chắn trước mặt” 

+ Đến đoạn vượt thác đặc tả cảnh dữ dội, nguy hiểm của địa hình 

– Vị trí của người kể: trên con thuyền nhìn ra dòng sông và cảnh vật đôi bờ 

-> Vị trí này thuận lợi cho việc miêu tả chân thực cảnh thiên nhiên và con người. 
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Câu 3. Cảnh con thuyền vượt thác đã được miêu tả như thế nào? Hãy tìm những chi tiết miêu tả 

ngoại hình, hành động của nhân vật dượng Hương Thư trong cuộc vượt thác. Những cách so 

sánh nào đã được sử dụng? 

Nêu ý nghĩa của hình ảnh so sánh dượng Hương Thư giống như “một hiệp sĩ của Trường Sơn 

oai linh”. 

Trả lời: 

– Cảnh con thuyền vượt sông: 

+ Sự chuẩn bị của con người: nấu cơm ăn để chắc bụng, chuẩn bị sào tre bịt đầu sắt 

+ Dòng nước dữ dội, hung hãn: nước từ trên cao phóng giữa hai vách đá dựng đứng 

– Hình ảnh Dượng Hương Thư nổi bật: 

+ Ngoại hình rắn rỏi, chắc khỏe 

+ Động tác dứt khoát, nhanh, mạnh mẽ 

– Sử dụng câu so sánh miêu tả cảnh vượt thác của Dương Hương Thư: 

+ Sử dụng thành ngữ dân gian, so sánh ngang bằng: “động tác thả sào, rút sào nhanh như cắt”, 

“như một pho tượng đúc bằng đồng” 

+ Lối tả cường điệu hóa: “giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh, hùng vĩ. 

+ Đối lập hình ảnh Dượng Hương Thư nói năng nhỏ nhẹ, nhu mì khi ở nhà 

=> Hình ảnh con người lao động khiêm tốn, hiền lành trong đời thường, nhưng lại dũng mãnh, 

quyết liệt, nhanh nhẹn khi vượt qua thử thách 

Câu 4*. Ở đoạn đầu và đoạn cuối của bài có hai hình ảnh miêu tả những cây cổ thụ trên bờ 

sông. Em hãy chỉ ra hai hình ảnh ấy và cho biết tác giả đã sử dụng cách chuyển nghĩa nào ở mỗi 

hình ảnh. Nêu ý nghĩa của từng trường hợp. 

Trả lời: 

Những hình ảnh so sánh miêu tả cây cổ thụ ven sông: 

+ Dọc sông những chòm cổ thụ dáng mãnh liệt… nhìn xuống nước. 

-> Nhân hóa (chuyển nghĩa ẩn dụ) diễn tả thiên nhiên cũng như con người lo lắng trước những 

thử thách sắp phải đương đầu 
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+ Dọc sườn núi, những cây to mọc…tiến về phía trước. 

-> Biện pháp so sánh diễn tả thiên nhiên vui mừng, phấn khích trước niềm vui chinh phục của 

con người. 

Câu 5. Qua bài văn, em cảm nhận như thế nào về thiên nhiên và con người lao động đã được 

miêu tả? 

Trả lời: 

Tác phẩm miêu tả cảnh vượt thác của con thuyền trên sông Thu Bồn đoạn từ trước địa phận 

Phường Rạch đến Trung Phước. 

– Bằng các biện pháp nghệ thuật tả cảnh, tả người qua hình ảnh so sánh, nhân hóa, nổi bật lên 

hình ảnh con người trên khung cảnh thiên nhiên vừa mơ mộng vừa dữ dội 

+ Đồng thời ca ngợi phẩm chất của người lao động dũng cảm, dung dị. 

 

II. Soạn phần luyện tập bài vượt thác 

Câu 1. Hai bài Sông nước Cà Mau và Vượt thác đều miêu tả cảnh sông nước. Em hãy nêu những 

nét đặc sắc của phong cảnh thiên nhiên được miêu tả ở mỗi bài và nghệ thuật miêu tả của mỗi 

tác giả. 
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Trả lời: 

– Trong bài sông nước Cà Mau: 

+ Tác giả đi từ ấn tượng khái quát tới cụ thể -> mang tới hình ảnh thiên nhiên và con người Nam 

Bộ tấp nập, trù phú, độc đáo. 

– Trong bài Vượt thác tác giả tả cảnh quan hai bên bờ sông theo hành trình của con thuyền qua 

những địa hình khác nhau, rồi tập trung miêu tả cảnh vượt thác. 

+ Làm nổi bật hình ảnh con người dũng cảm, kiên định trước mọi khó khăn thử thách 

 


