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Câu 1(4.0 điểm)
Sau một hành trình đồng hành với những người trẻ tuổi bị thương tổn tâm hồn và
mất tuổi thơ, tác giả Đặng Hoàng Giang viết: “Tâm hồn ta cần lòng trắc ẩn với chính mình
như cơ thể cần vitamin” (Đặng Hoàng Giang - “Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ”NXB Hội nhà văn, 2020, tr 389).
Từ ý kiến trên, anh/chị suy nghĩ như thế nào về “lòng trắc ẩn với chính mình”?
Câu 2 (6.0 điểm)
“Thơ là niềm khao khát, là ước nguyện của con người.”
(Tô Hoài- Trích “Lời giới thiệu tuyển tập Nguyễn Bính”- NXB Văn học, 1986)
Anh/chị hãy trình bày suy nghĩ về ý kiến trên và làm sáng tỏ quan điểm của mình
qua các sáng tác thơ mới (1932 - 1945) mà anh chị đã được học và đọc thêm.
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Môn: Ngữ văn.
(Đáp án - thang điểm: gồm 04 trang)
Câu
Yêu cầu cần đạt
1 NGHỊ LUẬN XÃ HỘI (4 điểm)
a. Xác định đúng vấn đề nghị luận: sự cần thiết, ý nghĩa của lòng trắc ẩn với
chính mình.
b. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: có 3 phần mở, thân, kết: Mở bài nêu
được vấn đề, thân bài triển khai vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
c. Triển khai vấn đề nghị luận:
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao
tác nghị luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu
sau:
* Giải thích ý kiến:
- Lòng trắc ẩn: là niềm thương xót thầm kín trước nỗi bất hạnh, đau khổ của
người khác.
- Lòng trắc ẩn với chính mình: là lòng thương xót hướng vào bên trong,
hướng tới chính bản thân mình khi tổn thương, đau khổ.
- So sánh “cần lòng trắc ẩn với chính mình như cơ thể cần vitamin” làm nổi
bật sự cần thiết của lòng tự trắc ẩn ở mỗi người.
=> Ý kiến của Đặng Hoàng Giang đã nêu lên sự cần thiết, ý nghĩa của việc
mỗi người cần biết thương xót, coi bản thân như một đối thể để an ủi, chăm
sóc, chữa lành cho chính mình khi đau khổ, tổn thương.
* Bình luận, phân tích, chứng minh vấn đề:
- Lòng tự trắc ẩn với bản thân biểu hiện như thế nào?
+ Biết thương xót bản thân
+ Biết quan tâm, chăm sóc bản thân về cả thể chất lẫn tinh thần.
+ Biết cách tự an ủi và chữa lành tâm hồn mình.
- Tại sao lòng tự trắc ẩn lại cần thiết với con người như vitamin cần cho cơ
thể?
+ Biết trắc ẩn với chính mình, ta có thể đi qua những đau khổ, tổn thương,
tâm hồn có cảm giác nhẹ nhàng được an ủi, những lo âu, muộn phiền, khổ
đau lắng xuống. Bởi khi đó, ta nhận thức rõ hơn về cảm xúc của mình và ôm
ấp, vuốt ve nó để không bị nhấn chìm trong cảm xúc tiêu cực.
+ Khi trắc ẩn với chính mình, ta có cơ hội nhận thức đúng đắn về đau khổ
của mình để hiểu rằng đau khổ là một phần của cuộc sống và ai cũng có ẩn
ức, khổ đau riêng. Nhận thức ấy sẽ cho ta động lực, nghị lực để vươn lên,
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vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
+ Khi trắc ẩn với chính mình, ta dễ dàng chấp nhận bản thân với những
khiếm khuyết, những vụng về và tổn thương và ý thức rõ hơn về quyền được
sống, được mưu cầu hạnh phúc. Ta có cơ hội tìm mình, tìm được cuộc sống
của mình trong yêu thương và hạnh phúc.
+ Khi trắc ẩn với chính mình, ta mới có mong muốn thay đổi bản thân từ
bên trong, chứ không phải là từ sự trừng phạt hay những lời khen ngợi.
Những thay đổi ấy sẽ giúp ta trở nên hoàn thiện hơn, có cơ hội thành công
hơn trong cuộc sống.
+ Khi trắc ẩn với chính mình, ta mới có thể trắc ẩn với người khác, biết yêu
thương, vị tha và có một đời sống thực sự ý nghĩa.
(Học sinh lấy dẫn chứng phù hợp cho các luận điểm quan trọng)
* Đánh giá, liên hệ, mở rộng vấn đề:
- Ý kiến đúng đắn về cách thức chữa lành tổn thương trong tâm hồn và tìm
thấy chính mình trong đau khổ, cho con người cách nghĩ, cách sống tích cực
để mạnh mẽ vượt qua khó khăn.
- Trắc ẩn với chính mình không có nghĩa là tự thương hại, coi mình là thấp
kém và bị ghét bỏ; trắc ẩn với chính mình cũng không có nghĩa là sự nuông
chiều bản thân.
- Làm thế nào để trắc ẩn với mình?
+ Phải nhìn nhận đúng về hoàn cảnh và những cảm xúc của mình.
+ Phải biết chấp nhận chính mình với những khiếm khuyết và tổn thương,
đối xử với chính mình như với một người bạn để an ủi, động viên và nhắc
nhở.
- Liên hệ bản thân: em đã biết trắc ẩn với chính mình chưa? Nếu chưa, em đã
phải trải qua những tổn thương nào trong nỗi cô đơn? Nếu rồi, em đã làm
như thế nào? Con người em đã thay đổi ra sao? Bài học mà em rút ra cho
mình từ câu nói của Đặng Hoàng Giang?
NGHỊ LUẬN VĂN HỌC (6 điểm)
a. Xác định đúng vấn đề nghị luận: đặc trưng và khả năng của thơ ca.
b. Đảm bảo cấu trúc của bải văn nghị luận: 3 phần mở, thân, kết, mở bài
nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết thúc vấn đề.
c. Triển khai vấn đề thành các luận điểm: Học sinh có thể trình bày theo
nhiều cách song cần đảm bảo những nội dung cơ bản sau:
* Giải thích ý kiến:
- Thơ: là hình thức sáng tác văn học mang bản chất trữ tình, thể hiện tình
cảm, cảm xúc của con người bằng ngôn ngữ hàm súc, cô đọng, giàu nhịp
điệu.
- Khao khát, ước nguyện: là mong muốn thiết tha của con người về một điều
gì đó. Những khao khát cơ bản nhất của con người là khao khát tình yêu,
hạnh phúc, khao khát sống, khao khát kiếm tìm và vươn tới những giá trị
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đích thực của cuộc sống…
=> Tô Hoài đã định nghĩa thơ ca từ đặc trưng và khả năng của nó. Với ông,
thơ ca là là tiếng nói thành thực của tâm hồn và có khả năng giãi bày những
mong muốn thiết tha nhất của lòng người. Thơ ca chắp cánh cho những khao
khát của con người.
* Bình luận tính đúng đắn của ý kiến:
Tại sao thơ là những khát khao, nguyện ước trong tâm hồn con người?
- Tâm hồn con người với những tình cảm phong phú, phức tạp, bí ẩn…
chính là nội dung của văn học. Văn chương là hành trình khám phá, dò tìm
biểu hiện của nhân tính. Hành trình ấy chỉ có ý nghĩa khi nó hướng tới cái
bên trong, thế giới tâm hồn con người.
- Thơ ca có bản chất trữ tình, là sự thể hiện trực tiếp của thế giới tâm hồn của
nhà thơ. Bước vào thế giới thơ ca là bước vào tâm hồn của một cá thể. Thậm
chí, ngoại cảnh trong thơ trữ tình cũng chỉ là một công cụ để nhà thơ giãi
bày nội tâm với những ấm nóng vui buồn, những rạo rực khao khát.
- Nghệ sĩ tìm đến thơ ca khi có một tâm sự, một nỗi niềm, một ước mơ, một
khao khát muốn tỏ bày với người đọc để tìm đồng cảm, đồng điệu và để khơi
dậy ở người đọc những khao khát ấy. Điểm đến cuối cùng của cảm xúc thơ
ca là những khát khao, khát vọng đẹp đẽ. Mỗi bài thơ thực ra đều là hình thái
của khát khao, ước nguyện. Cho nên, Thơ mới trở thành đôi cánh nâng nhà
thơ và người đọc bay trong thế giới này.
* Phân tích, chứng minh bằng sáng tác thơ mới:
- Giới thiệu vài nét về Thơ mới: là phong trào thơ lãng mạn, là những tiếng
nói giãi bày tình cảm thành thực, ấm nóng của cái tôi cá nhân, cá thể được
thức tỉnh do tiếp xúc với văn hóa Tây Âu. Cả nền thơ ấy vang lên âm thanh
“xôn xao” của những nỗi buồn sầu, cô đơn, của những cõi lòng tỉnh thức,
không còn yên lặng. Những tiếng lòng đầy khao khát ấy được thể hiện bằng
một hình thức thơ mới mẻ, tự do, gần với lời giãi bày, tựa như “tiếng kêu của
con tim”.
- Phân tích, chứng minh: Có thể phân tích, chứng minh theo tác giả, tác
phẩm cụ thể nhưng tối ưu nhất là chỉ ra những khao khát, ước nguyện tha
thiết được thể hiện trong Thơ mới.
+ Niềm khát yêu, khát sống, khát khao gắn bó, giao cảm với cuộc đời:
Niềm khát khao giao cảm, thụ hưởng cuộc đời (thơ Xuân Diệu).
Niềm khát khao giao cảm, hòa nhập, gắn kết với cuộc đời (thơ Huy Cận).
Niềm khát khao tình đời, tình người, được trở về hòa nhập với cõi đời đẹp
đẽ (thơ Hàn Mặc Tử).
+ Niềm khát khao sống tự do, sống phi thường, thoát khỏi kiếp sống mòn
mỏi, vô vị, vô nghĩa (thơ Xuân Diệu, Thế Lữ, Thâm Tâm).
+ Niềm khao khát gìn giữ những giá trị nhân văn, cái đẹp của văn hóa dân
tộc (thơ Nguyễn Bính, thơ Vũ Đình Liên).
=> Nhờ những tiếng nói khao khát ấy mà Thơ mới vừa giàu giá trị nhân văn,
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nhân đạo, vừa giàu tinh thần dân tộc.
* Đánh giá và mở rộng, nâng cao:
- Ý kiến là một nhận định đúng đắn, có ý nghĩa sâu sắc với nhà thơ và người
đọc thơ. Nhà thơ cần hiểu rằng thơ luôn là sự thể hiện của cảm xúc thành
thực và là tiếng nói của những khát khao cháy bỏng. Người đọc thơ phải tìm
vào thế giới tâm hồn thi sĩ để gọi tên những khát khao, ước nguyện của họ
và chan hòa trong thế giới ấy để tìm thấy khát khao của chính mình.
- Là tiếng nói của khao khát, ước nguyện, thơ chính là cách để nghệ sĩ thể
hiện cái tôi và khẳng định cái tôi của mình giữa cuộc đời, là cách người nghệ
sĩ có thể còn lại mãi với cuộc đời. Mặt khác, là tiếng nói của khát vọng, thơ
mãi cần thiết với con người, đồng hành với con người trên hành trình sống.
- Tuy nhiên, thơ còn thể hiện sự thật cuộc sống, những cảm xúc buồn vui
thường nhật, những tình cảm giản dị của con người.
- Để thơ có thể trở thành tiếng nói của khao khát, nhà thơ không chỉ cần trái
tim yêu đời, yêu người thiết tha, say đắm mà cần có khả năng về ngôn từ để
biểu đạt thành thực nhất trái tim mình.

*****HẾT*****
Người ra đề và soạn đáp án: Đặng Thị Lan Anh
Người duyệt đề: Bùi Đình Nhiễu
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