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Câu 1: ( 4 điểm) Cảm nhận của em về đoạn văn sau:
“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có
những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỷ niệm mơn man của buổi
tựu trường. Tôi quên thế nào được những cảm gi ác trong sáng ấy nảy nở trong lòng
tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng ”.
(Trích “Tôi đi học”-Thanh Tịnh, Ngữ văn 8, Tập 1)
Câu 2 : (6 điểm) Suy nghĩ của em về ý nghĩa giáo dục của câu chuyện sau đây:
Bài thuyết giảng
Tại ngôi làng nhỏ, vào ngày chủ nhật, có vị giáo sư thường đến nói chuyện về
cuộc sống. Hôm nay ông đến thăm nhà của cậu bé vốn không hề muốn chơi hay kết
bạn với ai.
Cậu bé mời vị giáo sư vào nhà và lấy cho ông một chiếc ghế ngồi bên bếp lửa
cho ấm.
Trong im lặng, hai người cung ngồi nhìn những ngọn lửa nhảy múa. Sau vài
phút, vị giáo sư lấy cái kẹp, cẩn thận nhặt một mẩu than hồng đang cháy sáng ra và
đặt nó sang bên cạnh lò sưởi.
Rồi ông lại ngồi xuống ghế, vẫn im lặng. Cậu bé cũng im lặng quan sát mọi
việc.
Cục than đơn lẻ cháy nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Vị giáo sư nhìn đồng hồ và nhận ra đã đến giờ ông phải đi thăm nhà khác. Ông
chậm rãi đứng dậy, nhặt cục than lạnh đặt vào giữa bếp lửa. Ngay lập tức, nó lại
bắt đầu cháy, tỏa sáng với ánh sáng và hơi ấm của những cục than xung quanh nó.
Khi vị giáo sư đi ra cửa, cậu bé chủ nhà nắm tay ông nói:
- Cảm ơn bài thuyết giả ng của bác!
( First News - theo The Values of Life - Hạt giống tâm hồn - Từ những điều bình dị ,
NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2006, trang 136)
Câu 3 : (10 điểm )
“…Chao ôi ! Đối với những người sống quanh ta , nếu ta không cố mà tìm
hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi…toàn những cớ
để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không
bao giờ ta thương …cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích
kỉ che lấp mất…”
Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Từ cá c nhân vật trong tác phẩm “Lão Hạc”
của Nam Cao, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
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