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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI MINH HỌA LẦN 3 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM 

Câu Ý Nội dung 

I  Đọc hiểu 

 1 Trong mỗi đoạn văn trên, tác giả dùng cách trình bày theo cách quy nạp. 

 2 Theo tác giả, khi chúng ta “nhận thức được rằng vẫn còn nhiều điều có thể 

học” chúng ta sẽ có những lợi ích như sau: chúng ta sẽ bổ sung được nhiều 

kiến thức mới. 

 3 Tác giả cho rằng: “Biết đâu, trong một lần tò mò hay thắc mắc như vậy, bạn 

sẽ tìm ra được niềm đam mê cho bản thân” vì: dù bạn có chọn cho mình 

một bộ môn nào đi nữa, dù là nghe nhạc cổ điển, đến thăm các viện bảo tàng 

hay các phòng trưng bày nghệ thuật hoặc đọc sách về các chủ đề khác 

nhau… thì bạn cũng nên theo học đến cùng và tìm hiểu nó không ngừng 

nghỉ cho đến khi đạt đến kiến thức sâu sắc về lĩnh vực đó mới thôi. Biết đâu, 

trong quá trình học với quyết tâm rèn luyện và củng cố trí tò mò nó sẽ trở 

thành cá tính của bạn. Nó sẽ trở thành niềm đam mê không thể buông bỏ lúc 

nào mà bạn không hay biết.  

 4 Để niềm đam mê khám phá những điều kì diệu “trở thành một phần trong cá 

tính”, mỗi chúng ta cần phải: 

- Không ngừng học hỏi, tìm kiếm kiến thức mới. 

- Không ngại dấn thân vào những hoạt động để tích lũy kinh nghiệm. 

- Theo đuổi đến cùng với những đam mê của bản thân để tìm ra những điều 

mới mẻ trong những say mê ấy. 

- Luôn có ý chí phấn đấu, không ngại khó, ngại khổ và sau mỗi lần tìm hiểu 

sẽ rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân để quá trình chinh phục những 

điều kì diệu trở nên lí thú, bổ ích, hấp dẫn hơn. 
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II  Làm văn 

 

 

1 Nghị luận xã hội 

* Yêu cầu chung: 

a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận: Có câu mở đoạn, các câu phát triển 

ý và câu kết đoạn. Đảm bảo số lượng chữ phù hợp với yêu cầu (khoảng 200 

chữ), không quá dài hoặc quá ngắn. 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Ý nghĩa quan trọng của việc tìm ra 

niềm đam mê thực sự của chúng ta trong cuộc sống 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành một đoạn văn hoàn chỉnh, lôgic; vận 

dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút 

ra được bài học cho bản thân. 

d. Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; 

đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. 

GIẢI THÍCH 

- Đam mê là khi  chúng ta có cảm hứng, yêu thích một công việc, một lĩnh 

vực nào đó và dồn toàn tâm toàn ý, dành thời gian,  công sức, không ngừng 

nghỉ để theo nó. 

- Việc chúng ta tìm ra niềm đam mê thực sự của chính mình trong cuộc sống 

có ý nghĩa vô cùng quan trọng. 

BÌNH LUẬN, CHỨNG MINH 

a.Vì sao tìm ra niềm đam mê thực sự lại có ý nghĩa quan trọng 

- Trong cuộc sống có rất nhiều hoạt động, việc làm, nhiều lĩnh vực này, 

chúng ta không thể biết hết tất cả mọi việc, cũng không thể không hoạt động 

trong một lĩnh vực nào đó. Tìm ra niềm đam mê giúp chúng ta có thể sống, 

tồn tại với tất cả ý nghĩa con người mình. 

- Những khó khăn, bất trắc trong cuộc sống là không tránh khỏi. Chỉ khi có 

đam mê và theo đuổi đam mê ấy, chúng ta mới có ý chí để vượt qua những 
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chướng ngại vật trên con đường chinh phục đỉnh vinh quang. 

- Có niềm đam mê là có mục đích, ý nghĩa cuộc đời, chúng ta có động lực 

và biết cách làm cho cuộc đời mình cũng như cuộc đời những người khác 

đẹp hơn, đáng sống hơn. 

b. Biểu hiện chứng tỏ tìm ra niềm đam mê thực sự rất quan trọng trong 

cuộc sống của con người và ý nghĩa của nó. 

- Đam mê học tập là niềm đam mê không bao giờ phản bội con người. Khi 

đam mê học tập, chúng ta có thêm những kiến thức mới trong lĩnh vực mà 

mình yêu thích, có thể sống chết với đam mê ấy. (Dẫn chứng: Trần Thị Diệu 

Liên với niềm đam mê Tiếng Anh, Giáo sư Ngô Bảo Châu và niềm đam mê 

Toán học…) 

- Niềm đam mê giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách để đến 

với đỉnh vinh quang, làm rạng rỡ cho chúng ta, và cho màu cờ sắc áo của 

dân tộc. 

Dẫn chứng: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên… 

-Niềm đam mê tránh cho ta những cạm bẫy của cuộc đời, biết dành thời gian 

cho những điều có ích, có ý nghĩa. 

c. Mở rộng – nâng cao 

- Ngọn lửa đam mê có ngọn lửa sinh tồn và ngọn lửa hủy diệt, hãy chọn 

đam mê những điều tích cực thay vì đam mê với những thói hư tật xấu. 

- Sống với đam mê của mình nhưng phải biết dung hòa, quan tâm tới những 

người yêu thương xung quanh. 

BÀI HỌC HÀNH ĐỘNG VÀ LIÊN HỆ BẢN THÂN 

- Niềm đam mê của em là gì? Em đã tìm ra niềm đam mê của mình chưa? 

- Em sẽ làm gì để nuôi dưỡng đam mê ấy? 

 2 Nghị luận văn học 

GIỚI THIỆU CHUNG 
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-Kim Lân là nhà văn của nông thôn và nông dân Việt Nam.  Tác giả thường 

có những trang viết đặc sắc về phong tục và đời sống làng quê. Đó là những 

thú vui, những sinh hoạt văn hóa cổ truyền của người nông dân ở vùng đồng 

bằng Bắc Bộ. Người nông dân trong trang viết của Kim Lân dù nghèo khổ 

nhưng luôn sáng ngời những phẩm chất: yêu đời, thật thà, chất phác, hóm 

hỉnh, tài hoa. 

-“Vợ nhặt” là một trong những truyện ngắn xuất sắc nhất nằm trong tập 

truyện “Con chó xấu xí” (1962).  Tiền thân của truyện ngắn này là tiểu 

thuyết “Xóm ngụ cư” – được viết ngay sau khi cách mạng tháng 8 thành 

công. Tuy nhiên chỉ được viết dở dang và sau đó mất bản thảo. Năm 1954, 

khi hòa bình lặp lại, nhân một số báo văn nghệ kỉ niệm cách mạng tháng 8 

thành công, Kim Lân đã nhớ lại tiểu thuyết “Xóm ngụ cư”, dựa trên cốt 

truyện cũ viết lại thành truyện ngắn. 

- Nhân vật chính của tác phẩm là anh cu Tràng. Nhận xét về nhân vật này, 

có ý kiến cho rằng “Tràng là anh trai quê nông nổi, liều lĩnh”. Lại có ý kiến 

nhấn mạnh “Đó là một con người đầy khao khát, tốt bụng”. 

PHÂN TÍCH 

1.Giải thích 

- Ý kiến thứ nhất: “Nông nổi, liều lĩnh”  là những từ chỉ tính cách, nói về sự 

chưa chín chắn trong nhận thức đã vội vàng hành động. Ý kiến này phản 

ánh một phần trong tính cách của Tràng nhưng không nói hết phẩm chất của 

nhân vật. Ý kiến này mới đề cập đến một khía cạnh trong hành động nhặt vợ 

giữa ngày đói của anh cu Tràng. 

- Ý kiến thứ hai: Phản ánh những phẩm chất tốt đẹp của anh cu Tràng, ẩn 

đằng sau hành động nhặt vợ liều lĩnh là khao khát sống, khao khát hạnh 

phúc mãnh liệt và tình yêu thương với con người. 

- Hai ý kiến bổ sung cho nhau làm nổi bật hình tượng nhân vật anh cu 
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Tràng, một anh trai quê có phần nông nổi, liều lĩnh nhưng đằng sau sự liều 

lĩnh đó là tấm lòng yêu thương sâu sắc với những khát vọng chân chính rất 

đỗi con người. 

b. Chứng minh 

* “Tràng là anh trai quê nông nổi, liều lĩnh”. 

- Nhân vật anh cu Tràng được đặt trong một hoàn cảnh cụ thể rất khốc liệt: 

đó là nạn đói năm 1945. Nạn đói đó được Kim Lân miêu tả có tầng bậc, 

đang dần dần phá hủy cuộc sống của con người. Cuộc sống được nhìn như 

một bãi tha ma khổng lồ. Ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh 

như sợi tóc. 

- Tràng là dân ngụ cư, nhà nghèo, lại xấu, anh hội tụ đủ những yếu tố để 

không lấy được vợ.  

- Giống như mọi người dân ngụ cư nghèo đói khác, đứng trước nạn đói và 

cái chết đang đe dọa, với Tràng trước hết là kiếm miếng ăn để bảo toàn sự 

sống cho hai mẹ con chứ không phải đi tìm hạnh phúc lứa đôi. Lúc đầu ỡm 

ờ với người phụ nữ lạ, Tràng chỉ là đùa bỡn tầm phào, không hề có ý thức 

lấy vợ. Khi xe thóc cho liên đoàn, Tràng hò một câu cho đỡ mệt: 

Muốn ăn cơm trắng mấy giò này 

Lại đây mà đẩy xe bò với anh nì 

Chủ tâm của Tràng cũng không muốn chòng ghẹo cô nào nhưng khi thấy thị 

ra đẩy thật. anh cũng nói mấy câu bông đùa, vì từ thuở cha sinh mẹ đẻ chẳng 

có người phụ nữ nào tình tự với hắn như thế. Nhưng đùa thành thật, lần thứ 

hai gặp lại, Tràng không nhận ra thị bởi thị đói rách và xơ xác quá, khuôn 

mặt lưỡi cày xám xịt. Với tấm lòng hào hiệp thương người, anh mời thị ăn 

bánh đúc. Thị ăn một chặp hết bốn bát, ăn xong lấy đũa quệt ngang miệng. 

Tràng đùa bỡn mời thị về nhà, thị nhận lời về thật. 

- Khi đó nghĩ đến tình thế hiện tại, cảnh thóc cao gạo kém, lo thân mình 
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cũng chưa xong nhưng khát vọng hạnh phúc gia đình trong Tràng bấy lâu 

trỗi dậy, nó mạnh hơn những sợ hãi. Tràng đã quyết định một cách liều lĩnh 

“Châc! Kệ!”. Tràng sẵn sàng đánh đổi tất cả để có một người vợ, một mái 

ấm gia đình. 

- Hành động Tràng nhặt vợ là liều lĩnh với chính chàng và không khỏi khiến 

cho những người xung quanh ái ngại. Họ cảm thán “đến thân mình không 

biết có nuôi nổi không lại còn đèo bòng”. Bà cụ Tứ, mẹ Tràng cũng băn 

khoăn không biết chúng nó có nuôi nổi nhau qua cái thì đói khát này không. 

=> Hành động nhặt vợ của anh cu Tràng là liều lĩnh, bồng bột và có thể coi 

họ đang đặt cược số phận của chính mình khi trong nạn đói lại đèo bòng 

một người đói khác. 

*“Đó là một con người đầy khao khát, tốt bụng”. 

- Tràng rất trân trọng người vợ nhặt, trân trọng hạnh phúc mới. Với cách cư 

xử đầy tình yêu thương, anh đã dẫn thị vào chợ mua một cái thúng con đựng 

vài thứ lặt vặt để thị về nhà chồng cho đỡ tủi thân. 

- Tràng dẫn vợ về trong một chiều chạng vặng. Tràng đi trước, người vợ 

nhặt đi sau với cái dáng  “then thẹn hay đáo để”. 

- Sự kiện này khiến người dân xóm ngụ cư hết sức ngạc nhiên 

+ Mấy đứa trẻ con reo hò “chông vờ hài”. Tràng nghiêm sắc mặt lại làm 

chúng tản ra. 

+ Người lớn thì thầm bàn tán. Ban đầu họ tưởng người dưới quê bà cụ Tứ 

mới lên. Khi người xóm ngụ cư hiểu ra cơ sự, có người nghĩ đến tình cảnh 

nạn đói mà thảng thốt “Ôi chao! Giời đất, có người nín lặng. Nhưng hạnh 

phúc của đôi vợ chồng trẻ như một luồng gió mới đến xóm ngụ cư, những 

khuôn mặt hốc hác, u tối của họ bỗng dung rạng rỡ hẳn lên. Có cái gì tươi 

mát, lạ lùng thổi vào cuộc sống tăm tối của họ. 

-Khi có được tình yêu, hạnh phúc, Tràng sống trong những cảm giác mới 
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mẻ. Trên đường về nhà, Tràng muốn nói với thị những câu tình tứ mà không 

nói được vì ngượng mồm. Tràng hạnh phúc và sung sướng đến quên hết lo 

âu. Trong một lúc, Tràng quên hết những cảnh đời ê chề, tăm tối hàng ngày, 

quên cả những ngày tháng trước mắt. Trong lòng Tràng chỉ còn tình nghĩa 

với người phụ nữ đi bên cạnh. 

- Khi về đến nhà, Tràng như một đứa trẻ náo nức đợi mẹ về. Tràng bần thần 

vì sao hôm nay bà cụ về muộn thế. Khi bà cụ Tứ về nhà và hiểu rõ cơ sự, bà 

đã chấp thuận, mừng lòng, nói với con trai và con dâu “Các con đã phải 

duyên phải kiếp với nhau… u cũng mừng lòng”, rồi bà cụ khóc, những giọt 

nước mắt của niềm vui, nỗi buồn đan xen. 

- Đêm tân hôn của vợ chồng Tràng diễn ra giữa trùng vây của bóng tối, đói 

khát và chết chóc. Tràng đã thấp lên ngọn đèn dầu vàng đục mà anh dành 

dụm hai hào để mua được như thắp lên ánh sáng của khát vọng và niềm tin 

yêu vào cuộc sống. 

- Giữa thế giới ngổn ngang, người sống, kẻ chết, Kim Lân đã đặt vào đó một 

mối tình thì quả là táo bạo. Kim Lân đã phát hiện giữa những đám ma là 

một đám cưới éo le, cảm động. Điều này cho thấy dù trong bất cứ hoàn cảnh 

nào, người lao động vẫn có khát vọng hạnh phúc gia đình và khát vọng sống 

mãnh liệt.  

- Sau đêm tân hôn, Tràng trở thành kiểu người khác, kiểu người có ý thức:  

Hạnh phúc gia đình đã tạo niềm vui lớn cho Tràng. Tràng bước ra sau đêm 

tân hôn thực sự là một chú rể hạnh phúc, trong người êm ái lửng lơ như 

người ở trong giấc mơ đi ra. Một cái gì mới mẻ, lạ lẫm chưa từng thấy ở 

người đàn ông nghèo khổ ấy. Nó mơn man ôm khắp da thịt. Những câu văn 

đã miêu tả thật những cảm xúc của Tràng hết sức nhân bản. Điều này minh 

chứng cho Kim Lân là nhà văn rất nặng tình, tinh tế trước những rung cảm 

rất đời của con người. 
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- Tràng như được nhào nặn lại từ chất liệu mới của hạnh phúc. Hạnh phúc là 

liều thuốc nhân tính khơi dậy ý thức  và bổn phận của Tràng. Lần đầu tiên 

Tràng run rẩy trong một cảm giác rất người khi nhìn thấy mẹ và vợ dọn dẹp 

nhà cửa, sân, quần áo, ang đầy nước… Bỗng nhiên Tràng thấy yêu thương 

gắn bó với nhà của hắn lạ lùng. Tràng đã có một gia đình, sẽ cùng người vợ 

sinh con ở đây. Cái nhà như tổ ấm che mưa che nắng, bây giờ Tràng thấy 

mình đã “nên người”. Hai chữ “nên người” hạ xuống như một nốt nhấn 

thấm thía về sự biến đổi trong Tràng. Cái gốc của sự biến đổi ấy chính là 

hạnh phúc gia đình. 

- Chi tiết đắt nhất có lẽ ở câu văn “Hắn xăm xăm chạy ra giữa sân, hắn 

cũng muốn làm một việc gì để tu sửa lại căn nhà”. Hai chữ “xăm xăm” gợi 

bao hăm hở, háo hức trong bước chân của Tràng với khát khao xây đắp hạnh 

phúc. 

- Dự cảm về sự đổi đời: Bữa cơm sáng đón ngàng dâu mới rất thảm hại. Khi 

và miếng cháo cám chát xít, nghẹn bứ trong cổ, mặt Tràng chun ngay lại. Và 

anh nghe thấy tiếng trống thúc thuế dồn dập ngoài sân đình. 

- Khi cuộc sống bị đẩy xuống miệng vực của cái đói, cái chết, trong hoàn 

cảnh khốn cùng ấy, một sự kiện quan trọng thay đổi tất cả. Đó là câu chuyện 

người vợ kể trên mạn Bắc Giang, Thái Nguyên, những người đói phá kho 

thóc Nhật. Tràng thấy tiêng tiếc chuyện trên đê Sộp hôm nào. Câu văn cuối 

cùng “Trong óc Tràng vẫn thấy một đám người đói và lá cờ sao vàng bay 

phấp phới”. Câu văn này đem lại sức nặng tư tưởng và nghệ thuật cho tác 

phẩm: 

+ Nếu vắng mặt chi tiết này, kết cấu của tác phẩm sẽ là kết cấu khép kín 

giống như văn học hiện thực phê phán trước 1945. Sự có mặt của chi tiết 

này tạo ra kết cấu mở, nhờ thế, thiên truyện đã khép lại mà số phận của nhân 

vật cứ mở ra, tính cách của nhân vật tiếp tục vận động, hiện thực vẫn phát 
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triển theo hướng đi lên, hướng về phía ánh sáng, sự sống. 

+ Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng là tín hiệu đổi đời, gợi mở ở Tràng con đường 

thanh toán triệt để số phận bế tắc kiểu chị Dậu, Chí Phèo… Đây không phải 

là một ước mơ viển vông, một ảo tưởng cổ tích mà có cơ sở vững chắc từ 

hiện thực đời sống cùng sức mạnh và khát vọng của người đói. Họ tất yếu sẽ 

đi theo cách mạng. 

* Đánh giá nghệ thuật 

-  Nghệ thuật xây dựng nhân vật: 

+ Tạo dựng tình huống truyện độc đáo: Tràng nhặt vợ -> Làm tiền đề khắc 

họa tính cách, tâm lí nhân vật -> Nhân vật hiện lên nổi bật, sắc nét. 

+ Khả năng khám phá và phân tích diễn biến tâm lí nhân vật điêu luyện, tài 

tình. 

+ Sử dụng ngôn ngữ người nông dân rất tự nhiên, nhuần nhuyễn, đưa ngôn 

ngữ đời sống của người dân vào trang văn -> nhân vật hiện lên chân thực, 

sống động. 

-  Giá trị nội dung tư tưởng mà nhân vật truyền tải: 

+ Giá trị hiện thực: Phơi bày, phản ánh tình trạng khổ sở của người nông 

dân Việt Nam trong nạn đói năm 1945 trong tình cảnh 1 cổ 3 tròng. 

+ Giá trị nhân đạo: 

_ Cảm thông, thương xót trước nỗi khổ tận cùng của người dân Việt Nam 

trong nạn đói năm 1945 

_ Lên án, tố cáo những thế lực đã gây ra thảm cảnh cho người dân Việt 

Nam: phong kiến tay sai, thực dân Pháp, phát xít Nhật. 

_ Phát hiện và trân trọng, ngợi ca vẻ đẹp của người dân Việt Nam trong tình 

cảnh khốn cùng: tấm lòng nhân hậu, khát khao hạnh phúc, tin tưởng vào 

tương lai. 

_ Tìm thấy tia sáng cuối đường hầm, lối thoát đổi đời cho người dân. 
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TỔNG KẾT 

- Nhân vật Tràng là một thành công nghệ thuật của Kim Lân. 

- Qua nhân vật thể hiện chủ đề tư tưởng của tác phẩm và tài năng của tác 

giả. 

- Nhân vật Tràng là minh chứng rõ nhất cho câu nói của nhà văn Nguyễn 

Khải: Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong 

những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những 

ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới 

ấy... Tràng đã vượt qua ranh giới ấy để sống là Con Người với đầy đủ ý 

nghĩa nhất của hai từ này. 
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