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Câu 1: Tìm những chi tiết nói về hoàn cảnh bất hạnh của cô bé bán diêm 

Câu 2: Để tô đậm cho nỗi khổ cực của cô bé, tác giả đã sử dụng thủ pháp nghệ thuật nào? 

Hiệu quả nghệ thuật của thủ pháp này? 

Câu 3: Trong truyện, cô bé quet diêm tất cả mấy lần? Những mộng tưởng của cô bé được 

sắp xếp theo trình tự nào? Nếu An-dec-xen để cô bé thắp nến hoặc thắp đèn thì truyện có 

mất đi tính hấp dẫn không? Vì sao? 

Câu 4: Sự đan cài giữa hiện thực và mộng tưởng trong tác phẩm đã đem đến những hiệu 

quả nghệ thuật nào? 

Câu 5: Tại sao trong câu chuyện, hình ảnh người bà được nhắc đến nhiều nhất trong sũy 

nghĩ của cô bé? 

Câu 6: Theo em, cách kết thúc câu chuyện có hợp lí không? Qua Cô bé bán diêm, em có 

suy nghĩ gì về tấm lòng của An-đéc-xen dành cho lứa tuổi trẻ thơ? 

GỢI Ý ĐÁP ÁN 

Câu 1: Những chi tiết nói về hoàn cảnh của em bé: 

- Mẹ mất sớm, người thương yêu em nhất là bà cũng mất từ lâu, em sống với bố nhưng bố 

đối xử với em cũng không tốt, phải đi bán diêm, bán không được còn bị mắng chửi 

- Sống trong ngôi nhà rách rưới tồi tàn 

- Phải đi bán diêm trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Không những không được sống trong tình 

yêu thương, em còn phải tự kiếm sống ngay từ lúc còn nhỏ. 

Câu 2: Để xây dựng nỗi khổ cực của cô bé, An-đéc-xen đã xây dựng nhiều hình ảnh đối 

lập tương phản: 

- Trời tối và rét >< em bé bán diêm đầu trần chân đất 

- Phố sực nức mùi ngỗng quay >< đói bụng 

- Ngôi nhà xinh xắn >< xó xỉnh tối tăm với tiếng mắng chửi 
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Hiệu quả nghệ thuật: Hình dung rõ hơn nỗi bất hạnh của cô bé. Cô bé không chỉ khốn khổ 

về mặt vật chất mà còn sống trong hoàn cảnh bị hờ hững của mọi người, trong đó có cả 

người bố của em. 

Câu 3: 

- Trong truyện cô bé quẹt diêm 5 lần, lần lượt hiện lên là:  

+ Lò sưởi 

+ Bàn ăn 

+ Cây thông noel 

+ Người bà 

+ Muốn núi giữ người bà 

 Trình tự hợp lí, từ ước mong muốn được ấm, được no (thiết yếu) tới ước mong được vui 

chơi, được sống hạnh phúc, hạnh phúc hơn nữa  hiểu tâm lí trẻ thơ. 

- Tác giả để em bé quẹt diêm bởi: 

+ Em bé đi bán diêm, em không thể có tiền mua nến hoặc đèn 

+ Quẹt diêm, thời gian cháy trong giây lát, ước mong qua đi nhanh, như vậy mới có thể 

đan xen thực tại nghiệt ngã, tăng ía trị hiệu quả. 

Câu 4: Sự đan xen giữa hiện thực và mộng tưởng đem đến cho người đọc sự cảm thông và 

niềm xót xa sâu sắc trước số phận nhỏ bé của cô bé bán diêm: 

- Những mộng ước xuất phát từ thực tế đau khổ:  

+ Mơ lò sưởi, bữa tiệc, cây thông… vì em phải sống trong cuộc sống nghèo khổ, thiếu 

thốn. 

+ Mở thấy và và núi giữ bà vì em quá thiếu tình thương. 

- Sau mỗi lần diêm tắt là thực tế khắc nghiệt: chẳng có lò sưởi, chẳng có bàn ăn thịnh soạn, 

chẳng có cây thông noel, ảo ảnh về bà biến mất, em bé cùng bà bay lên trời với Thượng 

đế. 

Câu 5:  

Trong tâm trí của cô bé, hình ảnh bà được nhắc đến nhiều nhất vì đó là người nhân hậu, 

thực sự yêu thương em. (các em HS tự tìm thêm chi tiết để chứng minh) 
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Câu 6: Truyện kết thúc hợp lí. An-đéc-xen vẫn sử dụng biện pháp tương phản: 

- Trời đầy nắng, mọi người vui vẻ >< em bé chết ở xó tường 

- Em chết vì lạnh >< đôi má hồng, đôi môi mỉm cười 

- Mọi người thấy bao diêm hết nhẵn >< không thấy cảnh huy hoàng trong mắt em bé 

Thực chất, kết thúc này là một bi kịch. Tác giả đã viết tác phẩm bằng niềm cảm thương 

sâu sắc, tác phẩm gửi đến người đọc thông điệp sâu sắc: hãy yêu thương trẻ thơ, hãy cho 

các em có một cuộc sống thật hạnh phúc. 
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