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Câu 1 (2,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 

       “Đó là chiếc lá cuối cùng, Giôn-xi nói, “Em cứ tưởng là nhất định trong đêm vừa qua nó 

đã rụng. Em nghe thấy gió thổi. Hôm nay nó sẽ rụng thôi và cùng lúc đó thì em sẽ chết”. 

       “Em thân yêu, thân yêu!”, Xiu nói, cúi khuôn mặt hốc hác xuống gần gối, “Em hãy nghĩ 

đến chị, nếu em không còn muốn nghĩ đến mình nữa. Chị sẽ làm gì đây?”. 

       Nhưng Giôn-xi không trả lời. Cái cô đơn nhất trong khắp thế gian là một tâm hồn đang 

chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi xa xôi bí ẩn của mình. Khi những dây ràng buộc cô với tình 

bạn và với thế gian cứ lơi lỏng dần từng sợi một, ý nghĩ kì quặc ấy hình như càng choán lấy 

tâm trí cô mạnh mẽ hơn. 

       Ngày hôm đó trôi qua và ngay cả trong ánh hoàng hôn, họ vẫn có thể trông thấy chiếc lá 

thường xuân đơn độc níu vào cái cuống của nó trên tường. Thế rồi, cùng với màn đêm buông 

xuống, gió bấc lại ào ào, trong khi mưa vẫn đập mạnh vào cửa sổ và rơi lộp độp xuống đất từ 

mái hiên thấp kiểu Hà Lan... 

(O. Hen-ri, Chiếc lá cuối cùng) 

a. Cụm từ in nghiêng trong câu “Cái cô đơn nhất trong khắp thế gian là một tâm hồn đang 

chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi xa xôi bí ẩn của mình.” có sử dụng biện pháp tu từ nào? Cụm 

từ đó có ý nghĩa gì? 

b. Xét về cấu tạo, câu in đậm trong đoạn trích trên là câu gì? 

c. Kết thúc truyện, Xiu đã nói với Giôn-xi rằng chiếc lá thường xuân cuối cùng ở trên tường là 

kiệt tác của cụ Bơ-men. Vì sao? 

d. Từ đó, em hiểu thế nào về quan điểm nghệ thuật của tác giả? 

Câu 2 (3,0 điểm): 
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Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 đến 15 dòng) trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp 

của cụ Bơ-men trong tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng” của O.Hen-ri 

Câu 3 (5,0 điểm): Hãy kể về một kỉ niệm với người bạn thân khiến em xúc động và nhớ mãi. 

..................................HẾT......................... 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Câu 1 

a. 

*Phương pháp: Đọc hiểu 

*Cách giải: 

- Cụm từ in nghiêng chuyến đi xa xôi bí ẩn sử dụng biện pháp ẩn dụ. 

- Cụm từ đó ý chỉ về cái chết. 

b. 

*Phương pháp: Nhớ lại các kiểu câu theo cấu tạo (câu đơn, câu ghép) 

*Cách giải: 

- Câu in đậm trên thuộc kiểu câu ghép. 

c. 

*Phương pháp: Nhớ lại các chi tiết của văn bản. 

*Cách giải:  

- Xiu đã nói với Giôn-xi như thế vì cụ Bơ-men là người đã vẽ ra chiếc lá. 

d. 

*Phương pháp: Đọc hiểu 

*Cách giải: 

- Quan điểm của tác giả: nghệ thuật chân chính là nghệ thuật phục vụ cho con người, vì con 

người mà tồn tại, hướng con người tới những điều cao đẹp. 
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Câu 2 

*Phương pháp: Phân tích, tổng hợp. 

*Cách giải: 

Học sinh nắm chắc kiến thức viết đoạn văn và viết theo yêu cầu đề bài. Gợi ý: 

- Yêu cầu hình thức: 

+ Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng làm văn bản biểu cảm. 

+ Đoạn văn đầy đủ các phần mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn. 

- Yêu cầu nội dung: 

+ Đoạn văn xoay quanh nội dung: cảm nhận về vẻ đẹp của cụ Bơ-men 

- Hướng dẫn cụ thể:  

1. Mở đoạn 

Giới thiệu sơ lược về nhân vật và tác phẩm.  

2. Thân đoạn 

- Đôi nét về hoàn cảnh, nghề nghiệp cụ Bơ-men: là một họa sĩ già, sống cùng khu trọ với những 

cô họa sĩ trẻ. 

- Con người: nhân hậu, hiền lành, trầm lắng. 

- Trong cuộc đời, cụ luôn khao khát vẽ được một kiệt tác để đời nhưng chưa thực hiện được. 

- Khi Giôn-xi bệnh, cụ lo lắng như với người thân ruột thịt của mình. 

- Cụ đã vẽ chiếc lá cứu sống Giôn-xi, đó là chiếc lá của tình người cao cả. 

⇒ Kiệt tác “Chiếc lá cuối cùng” của người họa sĩ già mãi mãi là một tuyệt phẩm để hàng trăm 

năm sau người đời vẫn còn ca ngợi bởi tinh thần cao thượng, tấm lòng bao dung, yêu thương 

đồng loại của nó. 

3. Kết đoạn: Khái quát lại vấn đề. 

Câu 3. 

*Phương pháp: Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm. 
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*Cách giải: 

Học sinh nắm chắc kiến thức viết bài văn và viết theo yêu cầu đề bài. Gợi ý: 

- Yêu cầu hình thức: 

+ Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng làm văn bản tự sự. 

+ Bài văn đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. 

- Yêu cầu nội dung: 

+ Bài văn xoay quanh nội dung: kể lại kỉ niệm của em với bạn. 

- Hướng dẫn cụ thể: 

1. Mở bài 

- Trong một lần nghỉ hè tôi được ba mẹ cho về quê nội chơi. 

- Ở đây tôi làm quen với người bạn mới tên Ái Liên và mọi người thường gọi bạn ấy là Mèo 

Mun, bạn ấy là con nhà nghèo nhưng rất dễ mến. 

2. Thân bài 

- Kể lại trường hợp vì sao cả 2 gặp và chơi thân với nhau: Mới về quê nội tôi không quen bạn 

nào cả. Nhà bạn Ái Liên ở cạnh nhà nội tôi, bạn Ái Liên thấy tôi thường hay ở nhà không đi 

đâu nên rủ tôi qua nhà bạn ấy chơi. 

+ Ngày nào tôi cùng Ái Liên đều đi chơi cùng nhau. Lúc thì chơi ở sân nhà nội, lúc thì rủ nhau 

đi ra đồng bắt châu chấu hoặc ra đường làng chơi cùng các bạn khác. 

+ Chúng tôi thường tự tổ chức những trò chơi như: Kéo xe hoa rụng, Ô ăn quan, Bịt mắt bắt 

dê... rất là vui. 

+ Nhà bạn Ái Liên rất nghèo nên bạn hay tủi thân vì không có đồ chơi. 

- Ngày tôi gần xa quê để trở lại thành phố: 

+ Ái Liên gọi sang bày trò chơi mới. 

+ Hôm đó chúng tôi kéo nhau ra bờ đê chơi, tôi bị té xuống mương nước. 

+ Ái Liên nhảy xuống cứu nhưng nó cũng không biết bơi. 

- May mắn được chú Ba làm ruộng gần đó cứu hai đứa thoát nạn. 
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+ Đều sặc nước và được cứu kịp thời. 

+ Đêm đó nằm ngủ với Nội, nghe nội kể về hoàn cảnh gia đình bạn Ái Liên tôi thương Ái Liên 

vô hạn. 

3. Kết bài 

- Tôi cảm động với tình cảm của bạn ấy dành cho tôi. Tôi mong rằng điều kiện gia đình của 

bạn sẽ khá hơn để bạn có thể vui vẻ hơn. 

- Bây giờ đã vào học lại nhưng tôi và Ái Liên vẫn thường viết thư gửi thăm nhau, kể cho nhau 

nghe những chuyện ở trường ở lớp. 

- Tôi mong tình bạn giữa 2 chúng tôi luôn luôn vui vẻ! 

Loigiaihay.com 


