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Câu 1: Qua đoạn trích em hiểu thế nào là hồi kí? 

Câu 2: Đọc đoạn trích em hiểu gì về hoàn cảnh trớ trêu cảu bé Hồng? Có thể chia văn bản 

thành mấy phần, Hãy đặt tên  cho từng phần. 

Câu 3: Văn Nguyên Hồng dạt dào cảm xúc, thấm đẫm chất trữ tình. Hãy tìm những dẫn 

chứng cụ thể để chứng minh 

Câu 4: Về Những ngày thơ ấu, Thạch Lam nhận định rằng, đó là những “rung động cực 

điểm của một linh hồn trẻ dại”. Qua đoạn văn hãy chứng minh nhận định trên của Thạch 

Lam 

GỢI Ý ĐÁP ÁN 

Câu 1:  

- Hồi kí là hồi tưởng để ghi lại những sự sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Những sự kiện 

này thường có một ấn tượng sâu sắc đối với người viết.  

- Hầu hết, các tác phẩm hồi kí đều là tác giả tự viết lại về cuộc đời của mình (hồi kí tự 

truyện), và lúc này tác giả xưng “tôi” – ngôi thứ nhất. Tuy nhiên trong một số trường hợp, 

tác giả chỉ là người chứng kiến câu chuyện đã xảy ra, lúc này vừa có thể xưng “tôi” vừa có 

thể chọn ngôi thứ ba. 

Câu 2:  

Về tình cảnh trớ trêu của bé Hồng: 

- Cậu bé Hồng là kết quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cha mất sớm. Người 

mẹ vì cùng túng quá phải tha hương cầu thực 

- Cậu bé phải sống xa mẹ, sống với họ hàng bên nội. Nhưng cậu không hề được ai yêu 

thương. Cậu phải sống trong sự ghẻ lạnh và cay nghiệt của những người được gọi là thân 

thích. 

- Xa mẹ nhưng cậu luôn nhớ mẹ, yêu mẹ, khát khao ngày gặp mẹ. Cần lưu ý là tình yêu 

của bé Hồng rất sâu sắc, chứng tỏ cậu sớm có bản lĩnh và trái tim nhân hậu (nhất là trước 

những lời gièm pha và thái độ cay nghiệt của mọi người) 
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Về bố cục, đoạn trích có thể chia làm hai đoạn (các em xem lại bài giảng) 

Câu 3: Màu sắc trữ tình được thể hiện ở những điểm cơ bản sau: 

- Tình huống thương tâm đầy xúc động: Một cậu bé sóm mồ côi cha, sống xa mẹ, bị họ 

hàng ghẻ lạnh trong khi đúng lẽ cậu bé cần được tình thân giúp đỡ, yêu thương. Như vậy, 

chất trữ tình biểu hiện ở cách chọn nhận vật là những người nhiểu đau khổ, bất hạnh, họ 

hiện lên với những phẩm chất đẹp đẽ. 

- Trữ tình thể hiện ở tình yêu thương của Hồng đối với mẹ, cụ thể trong đoạn gặp gỡ đầy 

cảm động 

- Câu chuyện được kể thông qua dòng hồi tưởng với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: 

đau xót, tủi nhục, căm giận, thương yêu, hạnh phúc vô bờ… 

- Lời văn, cách xây dựng hình ảnh, các biện pháp so sánh… 

Câu 4:   

Để giải thích học sinh cần chú ý chọn những chi tiết quan trọng, thể hiện tình cảm đạt tới 

mức độ cực điểm trong hai tình huống: 

- Cuộc đối thoại, nói chuyện với người cô 

- Cuộc gặp gỡ đầy cảm động với mẹ 
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