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I. ĐỌC HIỂU 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

Chúng ta thường đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc để có được ngoại hình 

đẹp, nhà cửa khang trang, xe cao cấp, quần áo giày dép đắt tiền. Nhưng còn nền 

tảng cho hạnh phúc thực sự của chúng ta, điều không thể nhìn thấy bằng mắt 

thường – “những mối quan hệ tốt”, chúng ta đã đầu tư được bao nhiêu rồi? 

Cho dù gặp khó khăn trong cuộc sống, chỉ cần bạn biết rằng bên cạnh mình có 

người hiểu được giá trị con người bạn và ủng hộ bạn bằng sự quan tâm chân 

thành thì bạn có thể nhận được hạnh phúc và dũng khí to lớn để sống tiếp. 

Ngược lại, cho dù bạn có điều kiện vật chất tốt đến mức nào đi chăng nữa, nếu 

những mối quan hệ của bạn bắt đầu xấu đi thì bạn sẽ bắt đầu khổ sở, dễ mắc 

chứng trầm cảm, thậm chí nếu cảm thấy quá khó khăn và mệt mỏi, bạn có thể 

nghĩ đến cả cái chết. 

Nếu bạn đang nỗ lực để có được ngoại hình đẹp, nhà cửa khang trang, xe cao 

cấp, quần áo giày dép đắt tiền, vậy chẳng phải bạn cũng nên nỗ lực thật nhiều để 

tạo được mối quan hệ tốt? Những mối quan hệ tốt không thể tự nhiên hình thành 

nếu bạn không đầu tư một chút cố gắng. Vậy làm sao để được sống trong những 

mối quan hệ tốt đẹp? 
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(Trích Bước chậm lại giữa thế gian vội vã, Hae Min, Nxb Hội nhà văn, 2017, 

tr.60) 

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. 

Câu 2. Anh/chị hiểu như thế nào là những mối quan hệ tốt? 

Câu 3. Theo tác giả, vì sao những mối quan hệ tốt là nền tảng cho hạnh phúc 

thực sự? 

Câu 4. Anh/chị có đồng tình với ý kiến: Những mối quan hệ tốt không thể tự 

nhiên hình thành nếu bạn không đầu tư một chút cố gắng? Vì sao? 

II. LÀM VĂN 

Câu 1: 

Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 

200 chữ) trình bày suy nghĩ về việc làm sao để được sống trong những mối quan 

hệ tốt đẹp? 

Câu 2: 

Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân (đoạn trích Vợ 

chồng A Phủ - Tô Hoài). Từ đó trình bày suy nghĩ về sức sống con người Việt 

Nam trước Cách mạng tháng Tám. 
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Đáp án đề 26 

I. ĐỌC HIỂU 

Câu 1: 

- Phương thức biểu đạt: Nghị luận 

Câu 2: 

- Mối quan hệ tốt đẹp là khi giữa con người với con người có thể thấu hiểu, lắng 

nghe để biết được quan điểm, cảm xúc của đối phương. Mối quan hệ tốt là khi 

đôi bên tôn trọng nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau những lúc gặp khó khăn. 

Câu 3: 

- Những mối quan hệ tốt là nền tảng cho hạnh phúc thực sự vì: Cho dù gặp khó 

khăn trong cuộc sống, chỉ cần bạn biết rằng bên cạnh mình có người hiểu giá trị 

con người bạn và ủng hộ bạn bằng sự quan tâm chân thành thì bạn có thể nhận 

được hạnh phúc và dũng khí to lớn để sống tiếp. 

Câu 4: 

- Đồng ý với quan điểm trên. 

- Vì: bất cứ điều gì trong cuộc sống này cũng vậy nếu ta không bỏ công sức thì 

sẽ không có thành quả. Mọi sự may mắn không phải vô tình có được mà là do 

những tích lũy nhỏ bé trước kia của bạn tạo thành. Bởi vậy, mối quan hệ tốt đẹp 

không thể ngẫu nhiên mà có nếu ta không bỏ sức vun đắp. 

II. LÀM VĂN 

Câu 1: 
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* Giới thiệu vấn đề 

* Giải thích vấn đề 

- Mối quan hệ tốt đẹp: là khi giữa con người với con người có thể thấu hiểu, lắng 

nghe để biết được quan điểm, cảm xúc của đối phương. Mối quan hệ tốt là khi 

đôi bên tôn trọng nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau những lúc gặp khó khăn. 

→ Một mối quan hệ tốt đẹp là điều bất cứ ai cũng cần có trong cuộc sống, nhưng 

không phải ai cũng biết cách để được sống trong những điều tốt đẹp ấy. 

* Bàn luận vấn đề 

- Làm thế nào để được sống trong những điều tốt đẹp? 

+ Luôn lắng nghe để thấu hiểu nhau. Lắng nghe và không phán xét sẽ giúp mọi 

người hiểu nhau hơn, xóa nhòa khoảng cách với nhau. 

+ Tôn trọng người đối thoại với mình. Tôn trọng là nền tảng cho một mối quan 

hệ vững chắc do đó bạn nên tôn trọng bản thân mình cũng như những người khác. 

+ Quan tâm, chăm sóc mọi người mà trước hết là những người bên cạnh mình, 

những người thân như ông bà, bố mẹ,… 

- Lợi ích khi được sống trong những điều tốt đẹp: 

+ Bản thân cảm thấy thoải mái, hạnh phúc. 

+ Luôn được mọi người quan tâm, giúp đỡ. 

* Mở rộng vấn đề và liên hệ bản thân 

- Bên cạnh những người luôn tích cực cải thiện mối quan hệ xã hội của mình thì 

lại có những cá nhân sống cô lập, tách mình ra khỏi xã hội hoặc chỉ nhằm phấn 
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đấu phục vụ lợi ích cá nhân quên đi những người xung quanh. Những người như 

vậy thường sẽ không tìm thấy hạnh phúc thực sự, luôn sống trong sự cô đơn. 

- Mỗi chúng ta là một tế bào của xã hội, không ai có thể tách mình ra khỏi cộng 

đồng ấy. Bởi vậy phải có lối sống tích cực, hòa mình vào cộng đồng. Luôn thấu 

thiếu, cảm thông và tôn trọng những người xung quanh để xây dựng mối quan hệ 

tốt đẹp. 

- Em đã làm gì để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp? 

Câu 2: 

1. Mở bài 

* Giới thiệu tác giả, tác phẩm 

- Tô Hoài là một trong những cây bút văn xuôi hàng đầu của nền văn học hiện 

đại Việt Nam, là nhà văn có biệt tài nắm bắt rất nhanh nhạy những nét riêng trong 

phong tục, tập quán của những miền đất mà ông đã đi qua. Ông có giọng văn kể 

chuyện hóm hỉnh, rất có duyên và đầy sức hấp dẫn; có vốn ngôn ngữ bình dân 

phong phú và sử dụng nó rất linh hoạt, đắc địa. 

- Truyện ngắn Vợ chồng A Phủ được sáng tác năm 1952, in trong tập Truyện Tây 

Bắc – tập truyện được tặng giải Nhất – Giải thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam 1954 

– 1955. Truyện Tây Bắc gồm ba truyện: Mường Giơn, viết về dân tộc Thái; Cứu 

đất cứu mường, viết về dân tộc Mường; Vợ chồng A Phủ, viết về dân tộc Mèo 

(Mông) – mỗi truyện có một dáng vẻ, sức hấp dẫn riêng, nhưng đọng lại lâu bền 

trong kí ức của nhiều người đọc là truyện Vợ chồng A Phủ. 

2. Thân bài 

2.1 Giới thiệu nhân vật Mị 
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* Chân dung, lai lịch: 

- Nhan sắc: trai đến đứng nhẵn chân vách đầu buồng Mị  

→ Mị xinh đẹp như bông hoa ban giữa núi rừng Tây Bắc. 

- Tài năng: Thổi lá hay như thổi sáo. Hay đến mức có biết bao nhiêu người mê, 

ngày đêm thổi sáo đi theo Mị. 

- Phẩm chất tốt đẹp: Khi bố mẹ Mị hết đời chưa trả được món nợ cho thống lí Pá 

Tra, thống lí Pá Tra định bắt Mị về làm con dâu gạt nợ: 

+ Hiếu thảo: Con sẽ làm nương ngô giả nợ thay cho bố 

+ Tự tin vào khả năng lao động: Con đã biết cuốc nương làm ngô 

+ Khao khát tự do: Bố đừng bán con cho nhà giàu 

→ Xứng đáng được hưởng hạnh phúc nhưng lại bị xã hội của tiền quyền, cường 

quyền và thần quyền vùi dập, đẩy vào ngã rẽ tăm tối. 

* Số phận bi kịch: Bị biến thành con dâu gạt nợ: 

- Nguyên nhân: 

+ Do món nợ truyền kiếp. 

+ Vì bị A Sử lừa bắt về do hủ tục cướp vợ của người dân tộc thiểu số. 

- Thân phận bi kịch: 

+ Mới về làm dâu xuất hiện ý thức phản kháng 

+ Lâu rồi, quen dần cũng trở nên trơ lì, chai sạn về cảm xúc. 
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2.2 Phân tích diễn biến tâm trạng Mị trong đêm tình mùa xuân: Trong đêm 

tình mùa xuân, sức sống tiềm tàng của Mị đã trỗi dậy. 

* Nguyên nhân thức dậy sức sống tiềm tàng: 

- Khung cảnh ngày xuân: 

+ Màu sắc rực rỡ: cỏ gianh vàng ửng, những chiếc váy phơi trên mỏm đá xòe 

rộng ra như những cánh bướm sặc sỡ. 

+ Âm thanh náo nhiệt, tưng bừng: tiếng trẻ con chờ tết chơi quay cười ầm trên 

sân chơi trước nhà … 

- Tiếng sáo: có sự dịch chuyển, vận động: 

+ Từ xa đến gần (Từ ngoài vào trong, từ khách thể nhập vào chủ thể): 

Lấp ló ngoài đầu núi vọng lại. 

Văng vẳng ở đầu làng. 

Lửng lơ bay ngoài đường. 

Rập rờn trong đầu Mị. 

+ Từ hiện tại đến quá khứ (Từ cõi thực đến cõi mộng). 

+ Tiếng sáo rủ bạn đi chơi đầy háo hức ⟶ tiếng sáo gọi bạn yêu trong tuyệt vọng. 

 → Dìu hồn Mị bềnh bồng sống lại với những khát khao yêu thương hạnh phúc 

của ngày xưa, dẫn Mị từ cõi quên trở về cõi nhớ. 

- Hơi rượu: 

+ Uống cả hũ rượu 
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+ Uống ực từng bát 

→ Say lịm mặt ngồi đấy ⟶ Lãng quên hiện tại ⟶ Sống lại quá khứ. 

2.3 Diễn biến tâm lí – hành trình vượt thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại để tìm 

lại chính mình: 

* Tương tranh, mẫu thuẫn giữa sức sống tiềm tàng và thực tại hiện hữu: 

- Sức sống tiềm tàng: 

+ Mị thấy “phơi phới” trở lại, “vui sướng” 

+ Thức dậy ý thức và khát vọng: “Mị trẻ lắm. Mị vẫn còn trẻ. Mị muốn đi chơi”. 

- Thực tại hiện hữu: Mị muốn đi chơi nhưng lại không đi chơi, Mị đi vào buồng. 

* Trong hơi rượu, sức sống tiềm tàng lại trỗi dậy 

- Mị như ở trạng thái mộng du, vượt thoát hoàn cảnh để tìm lại chính mình. 

+ Lấy ống mỡ sắn một miếng để thắp đèn lên cho sáng. ⟶ thắp sáng căn buồng 

cũng là thắp sáng khát vọng giải thoát cuộc đời mình. 

+ Chuẩn bị đi chơi: quấn lại tóc, với tay lấy cái váy hoa, rút thêm cái áo. 

* Hành động vượt thoát khỏi hoàn cảnh bị chặn đứng: 

- Mị bị A Sử trói vào cột, không cho đi chơi. 

→ A Sử chỉ trói được thân xác Mị chứ không trói được ý muốn đi chơi, không 

trói được khát vọng, sức sống của Mị. 

→ Mị vẫn thả hồn theo tiếng sáo đến với những cuộc chơi. 
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* Sáng hôm sau Mị tỉnh lại, quay về thực tại, nhận ra tình thế bi đát của mình: 

- Những dây trói xiết lại, đau dứt từng mảnh thịt. 

→ Thấy mình không bằng con ngựa ở bên kia vách. 

2.4 Sức sống của con người Việt Nam trước Cách mạng 

- Vợ chồng A Phủ là câu chuyện về người dân lao động miền núi Tây Bắc không 

cam chịu bọn thực dân, chúa đất áp bức đày đọa giam hãm trong cuộc sống  tăm 

tối đã vùng lên phản kháng, đi tìm cuộc sống tự do, đi tìm lối thoát. Đó cũng 

chính là sức sống của con người Việt Nam trước Cách mạng. 

- Kim Lân tin tưởng vào bản chất người luôn tiềm tàng trong mỗi con người: khát 

vọng sống mãnh liệt. 

3. Kết luận 

- Khái quát và mở rộng vấn đề. 

Xem thêm: Đề và Lời giải chi tiết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn 

mới nhất tại Tuyensinh247.com 

 Loigiaihay.com 

 

 

 


