
 

1 Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa tốt nhất nhé! 

 

 

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NĂM 2017 

MÔN NGỮ VĂN  

GỢI Ý LÀM BÀI 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM 

Câu 1: 

Yêu cầu về kỹ năng:  

– Biết cách làm bài nghị luận xã hội; bố cục và cách trình bày hợp lí. 

– Hệ thống ý (luận điểm) rõ ràng và được triển khai tốt. 

– Diễn đạt suôn sẻ; mắc ít lỗi chính tả, dùng từ và ngữ pháp. 

Yêu cầu về nội dung:  

Học sinh có thể trình bày quan điểm riêng của mình, miễn sao bài viết thuyết 

phục được người đọc. Dưới đây là một gợi ý làm bài cho các em. 

1. Giới thiệu câu chuyện – nêu bài học ấn tượng nhất của em 

- Câu chuyện phỏng theo “Massaro Thật – Như – Đếm” của truyện cổ tích Italia đã 

đem đến cho chúng ta bài học về sự trung thực và dối trá trong cuộc đời. 

- Tóm tắt câu chuyện: Nhà vua rất yêu đàn gia súc của mình, khi phải chuyển đàn 

gia súc sang vườn thượng uyển, ngài cần tìm một người thật thà và đã tìm được 

Massaro thật như đếm. Công việc của bác thuận lợi cho đến khi có tên tể tướng 

ganh tị, tìm cách hãm hại. Vợ y cải trang thành người quyền quý đến mua chuộc 
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một con cừu bằng vàng bạc châu báu và nụ hôn nhưng không được chấp nhận. Đến 

khi hóa trang thành người đàn bà nghèo khổ cần sữa cừu để cứu đứa con trai đang 

bệnh nặng thì đã đạt được mục đích. Thay vì nói dối, Massaro đã thành khẩn trước 

nhà vua, hơn nữa, bác còn xin tha tội cho người đã hãm hại mình. Nhà vua hết lòng 

khen ngợi, ngày càng tin tưởng và chính bác đã tự khẳng định được bản thân mình 

là Massaro Thật – Như – Đếm. 

- Có thể có nhiều bài học được rút ra nhưng bài học mà em tâm đắc nhất là sự 

thành thật của bác Massaro và những ý nghĩa đạt được từ sự thành thực đó. Lòng 

trung thực luôn được trân trọng kính nể, nhưng khi bắt buộc phải vi phạm, nếu 

trung thực nhận lỗi vẫn có thể nhận được sự khoan dung, nhân từ. 

- Khái niệm trung thực: trung thực là sự chân thành, chân thật, tôn trọng sự thật, 

không tô vẽ hiện thực để đạt được mục đích.  

- Khái niệm dối trá: trái ngược với trung thực là dối trá, nói và làm không đúng 

với sự thực mà biểu hiện của sự dối trá này trong câu chuyện trên chính là viên tể 

tướng dèm pha, xúc xiềm. Người hay dối trá không tin trên đời có sự chân thật. 

2. Phân tích, chứng minh 

a. Tại sao lại phải thành thực, không nên dối trá 

- Ngạn ngữ có câu “Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, một nửa sự thật là điều 

giả dối”. Những sự thật giúp ta sống thật với hiện thực, với những điều xung quanh 

và với chính mình, đề mình thật sự được là mình. 

- Cuộc đời bao la, sống là cả một hành trình, sống thật với chính mình để được 

thoải mái, không phải gồng mình theo đuổi những điều giả dối vì một lời nói dối sẽ 

cần những lời dối trá khác để bao biện. Dần dần, sống trong ảo ảnh, không thực 

chất, không biết đâu là ý nghĩa thật sự. 
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- Chúng ta sống trong cuộc đời cuối cùng để hướng đến chân giá trị, tu dưỡng bản 

thân để hướng đến những giá trị đích thực. Cái còn lại cuối cùng là sự thật chứ 

không phải những thứ tô vẽ, những mặt nạ. 

- Trung thực để không hổ thẹn với bản thân và với những người đã tin tưởng mình. 

- Phải trung thực vì nếu dối trá, khi phát hiện ra sẽ rất hụt hẫng, mất niềm tin. Niềm 

tin là thứ con người dành cho nhau, tin tưởng nhau và để nối kết chúng ta với nhau. 

b. Biểu hiện của sống chân thực, không dối trá 

- Như bác Massaro, khi chân thực, chúng ta không hối hận, không sợ những điều 

có thể xảy đến dù nó có bất trắc. Qua những khó khăn khi ta đối diện với sự thật, ta 

nhận ra những phẩm chất của mình và mọi người xung quanh. Chân thực sẽ được 

tôn trọng, được yêu quý. 

- Chân thực từ khi còn nhỏ, từ những điều nhỏ nhất. Giữ được lòng trung thực khi 

bản thân mình phạm phải lỗi lầm, không đổ lỗi cho người khác mới là người dũng 

cảm, dám đối đầu. 

- Nói và làm những đúng sự thật, không hứa suông, không ăn không nói có, xuyên 

tạc sự việc. Trong cuộc sống ngày nay, lời hứa ngày càng có giá, khi người ta có 

thể hứa rồi lại quên ngay. Sống trung thực còn hướng đến phẩm chất thủy chung, 

ân nghĩa từ trong truyền thống. 

- Chân thực với bản thân và với mọi người, sống đúng lòng mình, yêu thương từ 

tận đáy lòng, bao dung với những người chẳng may lỡ lầm để họ có thể sửa chữa 

sai lầm. 

c. Mở rộng, phản đề 
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- Có những hoàn cảnh bắt buộc, không nên nói thật mà nói dối có ý nghĩa hơn. Ví 

dụ bác sĩ nói dối về tình trạng bệnh nhân để họ có thêm niềm tin vào cuộc sống.Có 

những lời nói dối chân thật. 

- Sự trung thực phải bắt nguồn từ phẩm chất, là giá trị nhân cách. Không lợi dụng 

sự chân thực của người khác để làm tổn thương người ta, không lợi dụng sự chân 

thực ấy để trục lợi cho bản thân mình. 

3. Bài học hành động và liên hệ bản thân 

- Sống chân thật, không dối trá, chân thật với chính mình và với mọi người. 

- Biết lựa chọn hoàn cảnh để có thể có thể nói dối nhưng mục đích phải trong sáng, 

tốt đẹp. 

- Ngợi ca, trân trọng những người sống trung thực trong suy nghĩ và hành động, 

phê phán những người sống dối trá, bên trong một đằng bên ngoài một nẻo. 

Câu 2:  

Yêu cầu về kỹ năng: 

– Biết cách làm bài nghị luận văn học; bố cục và cách trình bày hợp lí. 

– Hệ thống ý (luận điểm) rõ ràng và được triển khai tốt. 

– Diễn đạt suôn sẻ; mắc ít lỗi chính tả, dùng từ và ngữ pháp. 

Yêu cầu về nội dung:  

1. Giải thích câu nói 

- Nhà văn chân chính: Những người hoạt động nghệ thuật đích thực, lao động 

bằng cả trái tim và khối óc.  
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- Cất tiếng bằng nghệ thuật của một giá trị nhân văn: viết nên những tác phẩm 

nghệ thuật với những tư tưởng nhân văn, nhân đạo, về tình yêu thương con người. 

Nhà văn lớn trước hết phải là một nhà tư tưởng lớn, tư tưởng ấy hướng về con 

người, vì con người. 

- Tư tưởng “được chưng cất từ những trải nghiệm sâu sắc trong trường đời”: những 

trải nghiệm của nhà văn từ chính cuộc đời thực sẽ là chất liệu, là nguồn tư liệu 

phong phú cho người nghệ sĩ cầm bút và sáng tác, thể hiện những tư tưởng lớn lao. 

Phải trải nghiệm thực tế, phải gắn bó với cuộc đời, tác phẩm và tư tưởng mới có 

giá trị. 

- Ý kiến đưa ra hai vấn đề quan trọng của văn học: 

+ Vấn đề thứ nhất: Văn học gắn với hiện thực, phản ánh hiện thực, là tấm gương 

của cuộc sống nhưng tấm gương đó được thanh lọc qua cảm quan của người nghệ 

sĩ. Những trải nghiệm sâu sắc của tác giả trong cuộc đời thực sẽ giúp nhà văn viết 

chân thực hơn, có giá trị hơn. Nhà văn phải đi sâu, đi xa, đi vào trong cuộc đời, là 

dùng cái vòi của mình để “thăm dò không khí thời đại” như nhà văn Nguyễn Minh 

Châu nói mới mong viết được những tác phẩm giá trị. Không có cuộc đời nhà văn 

Kafka cùng những xích mích với người cha đẻ của mình thì không có những tác 

phẩm bất hủ như “Biến dạng”, “Lâu đài” lúc nào cũng xuất hiện bóng dáng của 

người bố gia trưởng. Không có tuổi thơ thiếu thốn, cay đắng thì không có một M. 

Gorki nổi tiếng thế giới với những tiểu thuyết lừng danh “Ngày thơ ấu”, “Những 

trường đại học của tôi”,… 

+ Vấn đề thứ hai: Những hiện thực, trải nghiệm ấy khi thông qua lăng kính nghệ 

thuật của người nghệ sĩ sẽ chuyên chở những tư tưởng nhân văn, vì con người, 

hướng đến con người. Điểm xuất phát và đi về của văn học, điểm đầu tiên và cuối 

cùng của văn học hướng đến là con người, làm cho con người tốt hơn, xứng đáng 
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với hai chữ làm người. “Văn học và cuộc sống là hai vòng tròn đồng tâm mà tâm 

điểm là con người” (Nguyễn Minh Châu). Văn học có quyền miêu tả cái xấu, cái 

ác nhưng cuối cùng vẫn hướng đến cái đẹp. Thanh nam châm thu hút mọi thế hệ là 

cái đẹp, cái cao cả. Một thời đại đấu tranh giải phóng nhân dân đã giúp M.Gorki 

viết về “Sự ra đời của một con người” – “Một con người ra đầy đau đớn nhưng 

cũng rất mĩ lệ, rất đẹp. Đó là con người của thời đại mới, con người làm chủ ngay 

từ khi chào đời đã tự khẳng định bằng tiếng khóc “ya! ya!”. Những tư tưởng ấy 

không trình bày ở dạng thẳng đuột như tờ giấy mà được thể hiện qua những hình 

tượng nghệ thuật, những sáng tạo nghệ thuật độc đáo của người nghệ sĩ. 

=> Văn chương cổ kim đều viết bằng huyết lệ (Lâm Ngữ Đường) và Nhà văn chân 

chính là nhà nhà văn nhân đạo từ trong cốt tủy (Chekhov) 

2. Chứng minh, bình luận 

a. Nhà văn chân chính cất lên tiếng nói nghệ thuật từ những trải nghiệm sâu 

sắc trong đời thường. 

- Nhà văn sống giữa cuộc đời, nắm bắt không khí thời đại, phản ánh những hiện 

thực cuộc đời trong tác phẩm bằng những hình tượng nghệ thuật độc đáo: (Học 

sinh dùng kiến thức văn học của mình để chứng minh) 

+ Hiện thực cuộc sống xã hội phong kiến Việt Nam thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ 

XIX với xã hội đồng tiền hoành hành, quan lại xảo trá, con người trở thành món 

hàng hóa trao đi đổi lại trong kiệt tác “Truyện Kiều” của Nguyễn Du. 

+ Hiện thực xã hội Việt Nam những năm 30 – 45 của thế kỷ XX với cuộc sống của 

người nông dân bị tha hóa về cả nhân hình lẫn nhân tính. Người nông nhân là nạn 

nhân của hoàn cảnh, cũng không thể chống đỡ trước hoàn cảnh trong sáng tác của 
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Nam Cao nhưng vẫn giữ được tính người, hay tha hóa ngược như trong sáng tác 

của Vũ Trọng Phụng. 

+ Hiện thực xã hội Nga cuối thế kỉ XIX, trong thời đại Nga hoàng khi con người ta 

làm cái gì cũng thấy sợ, tự nhốt mình trong những cái bao trong sáng tác của 

Chekhov thông qua hình tượng Belikov. 

- Thông qua việc phản ánh hiện thực, người nghệ sĩ muốn gửi gắm những tư tưởng 

nhân đạo, nhân văn. 

+ Tình yêu thương với những người ở tầng lớp dưới, ca ngợi phẩm chất của họ, 

khát vọng về tình yêu, về công lí.  

+ Niềm tin của tác giả về nhân tính của con người. Thậm chí, khi nói về cái xấu 

cũng là để hướng tới phản kháng xã hội, tố cáo xã hội “chó đểu, khốn nạn” sinh ra 

những tên lưu manh, ma ca bông. (Vũ Trọng Phụng) 

+ Niềm tin vào một ngày mai sẽ khác và thức tỉnh con người sống tốt đẹp hơn. 

=> Tư tưởng nhân văn của mỗi nhà văn có thể khác nhau nhưng tất cả đều hướng 

đến con người, vì con người. 

b. Những tư tưởng được thể hiện thông qua những sáng tạo nghệ thuật độc đáo 

- Một tác phẩm chân chính bao giờ cũng là sự kết hợp hài hòa giữa nội dung tư 

tưởng và hình thức nghệ thuật.  

- Học sinh chứng minh bằng tác phẩm, làm sáng tỏ những thể hiện nghệ thuật phù 

hợp để diễn tả tư tưởng, nội dung của tác phẩm. 

3. Bình tổng hợp 
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- Phản ánh hiện thực và thể hiện tư tưởng nhân văn là giá trị cốt lõi của văn chương 

chân chính từ cổ chí kim. 

- Những sáng tạo về nghệ thuật phải chuyển tải những nội dung giàu giá trị. 

- Bài học tiếp nhận: phát hiện và tầm đón nhận đủ sâu rộng để hiểu những gửi gắm 

của người nghệ sĩ. Khi phân tích tác phẩm chú ý đến hoàn cảnh lịch sử phát sinh, 

ra đời của tác phẩm và hoàn cảnh riêng của nhà văn. 

- Bài học sáng tạo: Nhà văn phải sống cùng cuộc đời, sáng tác vì con người và có 

những thể nghiệm nghệ thuật độc đáo, giàu giá trị. 
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