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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
Trái tim hoàn hảo
Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp
nhất vì chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái
tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Bỗng một cụ già xuất hiện và nói: "Trái tim của
anh không đẹp bằng trái tim tôi!". Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái
tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. Có những phần
của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa
khít nên tạo một bề ngoài sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết
vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cười nói:
- Chắc là cụ nói đùa! Trái tim của tôi hoàn hảo, còn của cụ chỉ là những mảnh
chắp vá đầy sẹo và vết cắt.
- Mỗi vết cắt trong trái tim tôi tượng trưng cho một người mà tôi yêu, không
chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè... Tôi xé một mẩu tim
mình trao cho họ, thường thì họ cũng s ẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp
vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau, mẩu
tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tôi trao lại họ, ngược lại với mẩu tim
của tôi và con cái tôi. Không bằng nhau nên chúng tạo ra những nếp sần sùi mà
tôi luôn yêu mến vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia s ẻ. Thỉnh
thoảng tôi trao mẩu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì, chúng tạo
nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc chẳng cần sự đền đáp qua lại. Dù
những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó
họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi.
Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu
từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẩu từ
trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn
toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim
của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu từ trái
tim của cụ già đã ch ảy trong tim anh...
(Theo Trí Quyền - Quà tặng cuộc sống, NXB Trẻ TPHCM, 2006)
Câu 1. Nội dung chính của văn bản trên là gì? (0.5đ)
Câu 2. Văn bản trên có sự kết hợp những phương thức biểu đạt nào? (0.5đ)
Câu 3. Em hiểu như thế nào về nhan đề “Trái tim hoàn hảo”? (1.0đ)
Câu 4. Hãy giải thích về “giọt nước mắt lăn trên má” của chàng trai. (1.0đ)

PHẦN I. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Phân tích màn đối thoại giữa nhân vật hồn Trương Ba và Đế Thích trong đoạn
trích vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ để làm rõ khát
vọng được sống là chính mình của nhân vật hồn Trương Ba.

