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I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới 
Phải chăng ta lớn lên để học cách tự yêu lấy bản thân mình khi ta biết ngoài kia người ta sống 

với nhau không hẳn là không có điều kiện. Yêu lấy bản thân để không ai làm tổn thương nó, yêu lấy 

bản thân mình để trân trọng những cơ hội, những thử thách... Phải chăng lớn lên là để biết được 

cuộc sống đa chiều và không ai có thể là người hoàn hảo (…) Lớn rồi phải biết cách tha thứ và cảm 

thông. Không ai hoàn hảo nên ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng quan trọng hơn cả là họ biết sửa 

chữa những lỗi lầm của mình. Lớn rồi nên trái tim cũng lớn thêm ra, đủ bao dung và ấm áp cho tất 

cả mọi người. 

Phải chăng lớn lên là để biết hoàn thiện bản thân mình hơn, không chỉ về tâm hồn mà còn là 

về hình dáng bên ngoài nữa. Một nhân viên tốt nếu có thêm ngoại hình ưa nhìn và phong cách 

chuyên nghiệp thì sẽ phục vụ tốt hơn cho công việc phải không nào? 

Phải chăng lớn lên là để biết đôi khi con người ta nên học cách chấp nhận những thất bại, có 

những cố gắng hết mình nhưng chẳng đi đến đâu hoặc là kết quả không như ý muốn. Đừng buồn vì 

cuộc sống thử thách quá khắc nghiệt với mình, mọi sự trên đời xảy ra đều có lí do. Khi bản thân 

đầy đủ những vết tích của cuộc sống, tâm hồn bạn trở nên rắn rỏi và bình yên. Ngoảnh nhìn lại rồi 

bạn sẽ thấy khó khăn hôm qua nhào nặn nên con người bạn hôm nay: trưởng thành - mạnh mẽ - và 

bình yên trước bão táp của cuộc đời. 

(Anthony Robbins, Đánh thức con người phi thường trong bạn, Nhà xuất bản Tổng hợp 

Thành phố Hồ Chí Minh, 2015) 

Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nào? 

Câu 2. Xác định và chỉ rõ tác dụng của phép tu từ cú pháp nổi bật nhất được sử dụng trong đoạn 

trích. 

Câu 3. Theo tác giả, tại sao ta cần phải “học cách tự yêu lấy bản thân mình”? 

Câu 4. Bài học cuộc sống nào trong đoạn trích có ý nghĩa sâu sắc nhất đối với anh/chị? Vì sao?  

 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm) 

Hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến của 

Anthony Robbins được nêu trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu: “khó khăn hôm qua nhào nặn nên 

con người bạn hôm nay”. 

Câu 2. (5.0 điểm) 

Có ý kiến cho rằng: “Sống để được tôn kính, ngưỡng mộ, sống với chính bản thân mình quả 

là của là chuyện không dễ dàng, đơn giản. Khi phải sống nhờ, sống gửi, sống chắp vá thì cuộc sống 

ấy thật vô nghĩa. Những lời thoại giữa Đế Thích và hồn Trương Ba chứng tỏ hồn Trương Ba đã ý 

thức được về tình cảm trớ trêu, đầy tính bi hài của mình. Đã đến lúc hồn Trương Ba đau đớn nhận 

ra rằng cần phải sống là mình toàn vẹn”. 

Anh/chị hãy phân tích cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba với Đế Thích (trích Hồn Trương 

Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ) để làm sáng tỏ ý kiến trên. 

-----------H t----------- 

Họ và tên thí sinh:............................................................... Số báo danh.............................. 

Thí sinh không được sử dụng tài li u. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

 

GIÁO VIÊN RA ĐỀ 

TS. Đoàn Ti n Dũng 

ThS. Lương Văn Hà 
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ĐÁP ÁN MÔN NGỮ VĂN 

Phần I: Đọc hiểu (3 điểm) 

 Ý NỘI DUNG ĐIỂM 

 1  Phong cách ngôn ngữ: ngh  thuật    0,5đ 

 

 

2 

- Xác định và chỉ rõ tác dụng của phép tu từ cú pháp: phép lặp (Phải 

chăng ta lớn lên); phép đi p cấu trúc.  

- Biểu hi n: Cấu trúc câu “phải chăng lớn lên là để…” lặp lại nhiều lần 

trong đoạn. Tác dụng: nhấn mạnh sự trưởng thành trong nhận thức, ý 

thức của con người khi ta lớn lên. Tạo giọng đi u hấp dẫn, mang tính 

tranh bi n và mạch văn rõ ràng 

1,0đ 

3 Theo tác giả, tại sao ta cần phải “học cách tự yêu lấy bản thân mình”? 

Vì: Ngoài kia người ta sống với nhau không hẳn là không có điều ki n. 

Để không ai làm tổn thương mình. Để biết trân trọng những cơ hội và 

thử thách.  

0.5đ 

4  Bài học cuộc sống nào trong đoạn trích có ý nghĩa sâu sắc nhất: 

HS trình bày bài học và lí giải ngắn gọn, hợp lí.  
1,0đ 

Tổng  Phần Đọc hiểu 3,0đ 

Phần II: Làm văn (7,0 điểm) 

CÂU Ý NỘI DUNG  

1  Hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của 

anh/ chị về ý kiến của Anthony Robbins được nêu trong đoạn trích ở phần 

Đọc - hiểu: “khó khăn hôm qua nhào nặn nên con người bạn hôm nay”. 

3,0 

  a) Đảm bảo cấu trúc đoạ n văn hoàn ch ỉnh: mở đoạn, phát triển đoạn và 

kết đoạn. 

b) Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Khẳng định ý nghĩa, vai trò của 

những khó khăn mà con người phải trải qua trong trong quá trình trưởng 

thành của bản thân.  

c) Đảm bảo yêu cầu về chính tả, dùng từ ngữ chính xác, diễn đạt trôi chảy, 

lập luận mạch lạc, thuyết phục. 0,25 

d) Triển khai vấn đề: 

– Nêu vấn đề nghị luận: 

 

 

 

 

 

0,25đ 

 

0,25đ 

0,25đ 
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- Giải thích ý kiến 

- Giải thích các từ ngữ: Khó khăn, nhào nặn… 

+ Khái quát nội dung nghị luận: Vai trò, ý nghĩa của những trở ngại, thách 

thức mà con người gặp phải trong hành trình “ lớn lên” của bản thân. 

– Bàn luận: 

+ Khẳng định khó khăn, trở ngại là điều không tránh khỏi trong cuộc đời 

mỗi người. Cách mà ta đối di n với khó khăn sẽ tạo nên hình ảnh con 

người mình ở hi n tại hoặc trong tương lai. 

+ Khi biết trân trọng cả những thử thách, dù rất khắc nghi t, con người 

mới có được sự trưởng thành, mạnh mẽ và bình yên trong cuộc đời. 

+ Chỉ ra những hạn chế của thái độ thiếu tự tin, yếu đuối, hèn nhát; hoặc 

chủ quan, thiếu sự tỉnh táo trước khó khăn. 

- Nêu bài học về thái độ sống từ ý kiến trên. 

- Kết đoạn, chốt lại vấn đề nghị luận 

 

0,25đ 

 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

Tổng   Điểm câu 1 3,0đ 

   Có ý kiến cho rằng: “Sống để được tôn kính, ngưỡng mộ, sống với 

chính bản thân mình quả là của là chuyện không dễ dàng, đơn giản. Khi 

phải sống nhờ, sống gửi, sống chắp vá thì cuộc sống ấy thật vô nghĩa. 

Những lời thoại giữa Đế Thích và hồn Trương Ba chứng tỏ hồn Trương Ba 

đã ý thức được về tình cảm trớ trêu, đầy tính bi hài của mình. Đã đến lúc 

hồn Trương Ba đau đớn nhận ra rằng cần phải sống là mình toàn vẹn”. 

Anh/ chị hãy phân tích cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba với Đế 

Thích (trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ) để làm sáng 

tỏ ý kiến trên. 

 

5,0 

1 Mở bài: giới thi u Lưu Quang Vũ và vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt  

 
0,5đ 

2 Thân bài: 

- phân tích màn đối thoại giữa hồn Trương Ba và Đế Thích.  

- Ở cảnh kịch này, cuộc trò chuy n giữa Hồn Trương Ba với Đế Thích trở 

thành nơi tác giả gửi gắm những quan ni m về hạnh phúc, về lẽ sống và 

cái chết.  

- Hai lời thoại sau đây của nhân vật Hồn Trương Ba có ý nghĩa đặc bi t 

quan trọng: “Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi 

 

 

0,25đ 
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muốn được là tôi toàn vẹn”. “Sống nhờ vào đồ đạc, của cải người khác đã 

là chuy n không nên, đằng này đến cái thân tôi cũng phải sống nhờ hàng 

thịt. Ông chỉ nghĩ đơn giản là cho tôi sống, nhưng sống như thế nào thì ông 

chẳng cần biết!”.  

+ Những lời thoại ấy bộc lộ bi kịch của hồn Trương Ba khi phải sống trong 

tình cảnh trớ trêu.  

+ Những lời thoại ấy cũng thể hi n những quan ni m nhân sinh tốt đẹp: 

Con người là một thể thống nhất, hồn và xác phải hài hòa. Không thể có 

một tâm hồn thanh cao trong một thân xác phàm tục, tội lỗi. Khi con người 

bị chi phối bởi những nhu cầu bản năng của thân xác thì đừng đổ tội cho 

thân xác, thì không thể tự an ủi, vỗ về mình bằng vẻ đẹp siêu hình của tâm 

hồn. Sống thực sự cho ra con người quả không hề dễ dàng, đơn giản. Khi 

sống nhờ, sống gửi, sống chắp vá, khi không được là mình thì cuộc sống 

ấy thật vô ý nghĩa.  

- Những lời thoại của Hồn Trương Ba với Đế Thích chứng tỏ nhân vật này 

đã tự ý thức rõ về tình cảnh trớ trêu, đầy tính chất bi hài của mình. Đã đến 

lúc Hồn Trương Ba thấm thía nỗi đau khổ vì nhận ra tình trạng ngày càng 

vênh l ch giữa hồn và xác. Những nhận xét, cách cư xử của người vợ, đứa 

cháu, chị con dâu khiến Hồn Trương Ba càng day dứt, thất vọng. Điều cần 

chú ý là lời giải thích, thanh minh của nhân vật Hồn Trương Ba đều thật 

yếu ớt, tội nghi p bởi thực tế quá rõ ràng: từ khi phải mượn thân xác anh 

hàng thịt để sống, đâu còn ông Trương Ba chăm chỉ, đôn hậu, khéo léo 

như ngày trước.  

- Các lời thoại với Đế Thích vừa thể hi n nhận thức thấm thía về tình trạng 

bi hài kịch, vừa chứng tỏ quyết tâm giải thoát nung nấu của nhân vật Hồn 

Trương Ba.  

- Cuối cùng nhân vật Hồn Trương Ba quyết định dứt khoát xin tiên Đế 

Thích cho cu Tị được sống lại và mình được chết hẳn, chứ không nhập hồn 

và thân thể ai nữa. 

 + Quyết định ấy là kết quả của một quá trình diễn biến hợp lí, sau khi Hồn 

Trương Ba đã tự ý thức cao độ về tình trạng bi hài trớ trêu của mình. Hơn 

nữa, quyết định này cần phải đưa ra kịp thời vì cu Tị vừa chết. Nó là đứa 

bé “ngoan lắm, khôn lắm” mà Hồn Trương Ba rất quý. Tình thế bắt buộc 

Hồn Trương Ba phải dứt khoát chọn ngay một cách giải quyết. 

 + Hồn Trương Ba thử hình dung cảnh hồn của mình lại nhập vào xác cu 

Tị để sống và thấy rõ “bao nhiêu sự rắc rối” vô lí lại tiếp tục xảy ra (chú ý 

các lời thoại có tính phân tích của nhân vật Hồn Trương Ba với Đế Thích). 

Nhận thức tỉnh táo ấy cùng tình thương mẹ con cu Tị càng khiến nhân vật 

đi đến quyết định dứt khoát.  

+ Cái chết của cu Tị có ý nghĩa đẩy nhanh diễn biến kịch đi đến chỗ “mở 

nút”. Dựng tả quá trình đi đến quyết định dứt khoát của nhân vật Hồn 

Trương Ba, Lưu Quang Vũ đã đảm bảo được tính tự nhiên, hợp lí của tác 

phẩm.   

+ Qua quyết định này, chúng ta càng thấy Trương Ba là con người nhân 

hậu, sáng suốt, giàu lòng tự trọng. Đặc bi t, đó là con người ý thức được ý 

nghĩa của cuộc sống.  

- Ngh  thuật sử dụng ngôn ngữ và miêu tả hành động nhân vật của tác giả 

0,25đ 

 

0,25đ 

 

0,25đ 

 

0,25đ 

 

0,25đ 

 

0,25đ 

 

 

0,25đ 

 

 

0,25đ 

 

 

0,25đ 

 

 

0,25đ 

 

 

0,25đ 
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qua đoạn trích có nhiều nét đặc sắc.  

+ Hành động của nhân vật phù hợp với hoàn cảnh, tính cách, thể hi n được 

sự phát triển của tình huống kịch.  

+ Cùng với diễn tả những hành động bên ngoài (thể hi n mối quan h  giữa 

các nhân vật) ở đây tác giả còn thành công khi diễn tả hành động bên trong 

phản ánh thế giới tinh thần căng thẳng, đặc bi t ở những lời độc thoại nội 

tâm của nhân vật Hồn Trương Ba.  

+ Ngôn ngữ nhân vật sinh động, gắn liền với tình cảm, tâm trạng cụ thể.  

+ Ngôn từ nhân vật có giọng đi u biến hóa, lôi cuốn. Đặc bi t, có những 

lời thoại của nhân vật Hồn Trương Ba với Đế Thích vừa hướng ngoại lại 

vừa mang tính chất hướng nội (độc thoại nội tâm). 

0,25đ 

 

 

0,25đ 

 

 3 K t bài 1,0đ 

Tổng  Điểm câu 1 5,0đ 

Tổng  Điểm toàn bài 10,00đ 
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