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TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH 

TỔ NGỮ VĂN 

 

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 
 

ĐỀ 1 

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)  

Đọc đoạn trích sau: 

Cuộc sống thật tươi đẹp và tất nhiên cuộc sống không phải là chiếc giường trải đầy 

hoa hồng. Mặc dầu cuộc sống có đầy những lúc thăng trầm, nó vẫn có nhiều khía cạnh được 

ban phước và thành công. Đối với một số người, cuộc sống là khó khăn, thô bạo và không có 

tha thứ. Những nhóm người này nhìn cuộc sống như là sự trừng phạt trong suốt cuộc đời họ. 

Vì thế họ để mặc mình cho số phận, tin rằng mọi thứ đã định xong. Với họ, chẳng có gì họ 

làm là có thể tốt cả. Họ thấy vui khi phạm tội ác và đâm chém người khác để trả thù cho số 

phận hẩm hiu của mình. Họ mất hết cảm giác về phương hướng và phần lớn thời gian, một 

số họ đi xa đến mức tự tử, chỉ để trốn thoát khỏi bất công mà cuộc đời đã gây ra cho họ. 

Nhưng cũng có những người nhìn cuộc sống là một thử thách, một kênh khám phá và sáng 

tạo, một triển vọng thành công và một lối đi tới sự giàu có. Với họ cuộc sống thật ngọt ngào, 

đầy màu sắc, và tốt lành. Dù cho tình huống nào đi nữa những người này tìm thấy chính mình, 

họ luôn nỗ lực, tin vào một lý tưởng, một lý tưởng để thành công và để lấy ra được những 

điều tốt đẹp nhất của cuộc đời. Chẳng ngạc nhiên gì khi người xưa đã nói, “Ở đâu có cuộc 

sống, ở đó có hi vọng”.” 
(Trích Tản mạn về cuộc sống – Hammur Arthur – Khánh 

Hoà dịch, NXB Hà Nội, tr.47) 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. 

Câu 2. Dựa vào đoạn trích, anh/chị hãy chỉ ra những nhóm người được tác giả phân loại qua 

cách họ nhìn nhận và ứng xử trong cuộc sống. 

Câu 3. Anh/Chị suy nghĩ gì về câu nói “Ở đâu có cuộc sống, ở đó có hi vọng” mà tác giả đã 

nhắc đến trong đoạn trích? 

Câu 4. Theo anh/chị, từ đoạn trích trên, con người nên có thái độ như thế nào với cuộc sống? 

II. Làm văn (7.0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm) Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn 

(khoảng 200 chữ) về sự cần thiết của lý tưởng trong cuộc sống mỗi người. 

Câu 2 (5,0 điểm) Trong phần kết thúc truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa”, nhà văn Nguyễn 

Minh Châu viết: 

Những tấm ảnh tôi mang về, đã được chọn lấy một tấm. Trưởng phòng rất bằng lòng 

về tôi. Không những trong bộ lịch năm ấy mà mãi mãi về sau, tấm ảnh chụp của tôi vẫn còn 

được treo ở nhiều nơi, nhất là trong các gia đình sành nghệ thuật. Quái lạ, tuy là ảnh đen 

trắng nhưng mỗi lần ngắm kĩ, tôi vẫn thấy hiện lên cái màu hồng hồng của ánh sương mai 

lúc bấy giờ tôi nhìn thấy từ bãi xe tăng hỏng, và nếu nhìn lâu hơn, bao giờ tôi cũng thấy người 

đàn bà ấy đang bước ra khỏi tấm ảnh, đó là một người đàn bà vùng biển cao lớn với những 

đường nét thô kệch, tấm lưng áo bạc phếch có miếng vá, nửa thân dưới ướt sũng, khuôn mặt 

rỗ đã nhợt trắng vì kéo lưới suốt đêm. Mụ bước những bước chậm rãi, bàn chân giậm trên 

mặt đất chắc chắn, hòa lẫn trong đám đông… 

            (Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019, tr.77-78) 

Cảm nhận của anh/chị về những khám phá, suy ngẫm của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng 

trong đoạn trích trên. 
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3,0 

 1 Phương thức biểu đạt chính: nghị luận 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như Đáp án: 0,5 điểm. 

- Học sinh trả lời không đúng phương thức biểu đạt chính: không cho 

điểm. 

0,5 

2 Hãy chỉ ra những nhóm người được tác giả phân loại qua cách họ nhìn 

nhận và ứng xử trong cuộc sống: Tác giả phân loại có 2 nhóm người 

trong cuộc sống: 

-  Đối với một số người, cuộc sống là khó khăn, thô bạo và không có 

tha thứ. Những nhóm người này nhìn cuộc sống như là sự trừng phạt 

trong suốt cuộc đời họ. 

-  Nhưng cũng có những người nhìn cuộc sống là một thử thách, một 

kênh khám phá và sáng tạo, một triển vọng thành công và một lối đi tới 

sự giàu có. Với họ cuộc sống thật ngọt ngào, đầy màu sắc, và tốt lành. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như Đáp án hoặc diễn đạt tương tự, đảm bảo được 2 

ý nêu trên: 0,75 điểm 

- Học sinh trả lời 1 đáp án: 0,5 điểm 

- Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời: 0 điểm. 

0,75 

3 Anh/ chị suy nghĩ gì về câu nói “Ở đâu có cuộc sống, ở đó có hi vọng”: 

Câu nói trên nhằm nói lên niềm tin của người xưa và sự xác tín của tác 

giả về tầm quan trọng của niềm hi vọng trong cuộc sống, từ đó rút ra 

được một quy luật của thực tại: chỉ cần có hy vọng, cuộc sống sẽ trở nên 

tốt đẹp hơn. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như Đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 0,75 điểm. 

- Học sinh trả lời như đáp án song diễn đạt mơ hồ, không rõ ý, hoặc lặp 

ý: 0,5 điểm 

- Học sinh trả lời không đúng đáp án: 0 điểm 

0,75 

4 Theo anh/chị, từ đoạn trích trên, con người nên có thái độ như thế nào 

với cuộc sống? 

Học sinh có thể trả lời theo nhiều cách diễn đạt khác nhau, nhưng phải 

đảm bảo được các ý sau: 

- Mỗi con người tồn tại trong cuộc sống cần có cho mình một thái độ 

sống tích cực, lạc quan, yêu thương mọi người. 

- Bên cạnh đó, mỗi chúng ta cần có cho mình nguồn năng lượng tích cực 

và lan toả năng lượng đến với mọi người để có thể cùng nhau chung tay 

xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Hướng dẫn chấm:  

- Học sinh trả lời như Đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 1 điểm. 

- Học sinh trả lời như đáp án song diễn đạt mơ hồ, không rõ ý, hoặc lặp 

ý: 0,75 điểm 

- Học sinh trả lời ½ đáp án: 0,5 điểm. 

- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: 0 điểm 

1,0  
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II 1 Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn 

văn (khoảng 200 chữ) về sự cần thiết của lý tưởng trong cuộc sống 

mỗi người. 

2,0 

  a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận  

Mở đoạn nêu được vấn đề; Thân đoạn triển khai được vấn đề; Kết đoạn 

khái quát được vấn đề. 

0,25 

 b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: sự cần thiết của lý tưởng trong 

cuộc sống  

Hướng dẫn chấm:  
- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,25 điểm. 

- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0 điểm. 

0,25 

 c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các 

thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Cần đảm bảo 

các yêu cầu sau: 

 

 * Giải thích khái niệm Lý tưởng: 

- Lý tưởng là định hướng, kim chỉ nam, là hiện thức hoá đam mê, tài 

năng, nhiệt huyết, tư tưởng, lối sống của một con người. 

- Có lý tưởng thì mới có được thành công, và từ đó cuộc sống sẽ trở nên 

tốt đẹp hơn. 

=> sự khẳng định tầm quan trọng của việc phải có lý tưởng trong cuộc 

sống. 

0,25 

 * Chứng minh tầm quan trọng của lý tưởng trong việc khiến cuộc sống 

trở nên tốt đẹp hơn: 

- Nếu không có lí tưởng thì ta không thể xác định được cho mình một 

phương hướng kiên định: Chúng ta không thể biết ta sống để đạt được 

điều gì và sẽ làm gì? Hướng đi chính trong cuộc đời là con đường nào? 

- Nếu một khi không có phương hướng kiên định thì cuộc sống sẽ không 

còn ý nghĩa đối với ta nữa: Chúng ta không có động lực để phấn đấu và 

không đạt được điều gì trong cuộc sống. 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 * Bình luận, nâng cao vấn đề: 

- Lí tưởng sống có vai trò quyết định tương lai của mỗi người; tất yếu 

phải có lí tưởng để vươn lên. 

- Cũng lưu ý suy nghĩ chín chắn mà chọn cho mình một lí tưởng “đẹp” 

và không ngừng vươn lên, phấn đấu cho con đường mình đã chọn với 

rất nhiều cách. 

- Phê phán những ai sống không có lí tưởng, sống buông thả, sống dựa 

dẫm người khác… 

0,5 

 

 

 

d. Chính tả, ngữ pháp, diễn đạt: 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt; diễn đạt trôi chảy sáng 

tạo. 

0,25 

2 Cảm nhận của anh/chị về những khám phá, suy ngẫm của nghệ sĩ 

nhiếp ảnh Phùng trong đoạn trích trên. 

5 

điểm 
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 Yêu cầu chung 
– Kiểm tra năng lực viết bài nghị luận văn học của học sinh, đòi hỏi học 

sinh phải huy động kiến thức về tác phẩm văn học, kĩ năng tạo lập văn 

bản và khả năng cảm thụ văn chương của mình để làm bài. 

– Học sinh có thể phân tích và cảm nhận theo những cách khác nhau, 

nhưng phải có lí lẽ, có căn cứ xác đáng, không được thoát li văn bản tác 

phẩm. 

- Học sinh xác định được phạm vi, yêu cầu đề và có kĩ năng cảm nhận 

đoạn văn bản văn học. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yêu cầu cụ thể: 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái 

quát được vấn đề. 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:  

Những khám phá, suy ngẫm của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng trong đoạn 

trích. 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm: 

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các 

thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các 

yêu cầu cơ bản sau: 

* Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Minh Châu, tác phẩm Chiếc 

thuyền ngoài xa và đoạn trích. 

* Cảm nhận: 

– Tấm ảnh chiếc thuyền ngoài xa của Phùng có giá trị nghệ thuật 

cao: “Những tấm ảnh tôi mang về… rất bằng lòng”. 

– Tấm ảnh có giá trị lâu bền, được mọi người yêu thích. Sự đánh giá cao 

ấy xứng đáng với công sức Phùng đã bỏ ra để “phục kích” nhiều ngày 

mới “chộp” được. 

Nội dung được phản ánh trong bức ảnh: 

+ “cái màu hồng hồng của ánh sương mai”, đó là chất thơ, vẻ đẹp lãng 

mạn của cuộc đời, cũng là biểu tượng của nghệ thuật. 

+ Và nếu nhìn lâu hơn, bao giờ anh cũng thấy “người đàn bà ấy đang 

bước ra khỏi tấm ảnh”, đó là hiện thân của những lam lũ, khốn khó, là 

sự thật cuộc đời. 

+ Ý nghĩa: Nghệ thuật chân chính không thể tách rời, thoát li cuộc 

sống. Nghệ thuật chính là cuộc đời và phải vì cuộc đời. 

– Qua đây tác giả muốn nói: người nghệ sĩ phải trung thực, dũng cảm 

nhìn thẳng và nhìn sâu sắc vào hiện thực; hãy rút ngắn khoảng cách giữa 

nghệ thuật và cuộc đời. 

* Về nghệ thuật: giọng văn chiêm nghiệm, giàu chất triết lí… 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ 

 

0,25 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

0,25 

0,5 
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ĐỀ 2 

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau: 

…Đối với tôi, nguyên tắc thành công đến từ một điều cơ bản: sống trong thế chủ động. 

Cần gì thì lên tiếng. Muốn gì thì đấu tranh. Kiến thức do học tập. Thành tựu nhờ lao động. 

Chẳng có cái gì ở trên đời này tự nhiên mà có. Chủ động lèo lái thì mới có cơ may đưa con 

thuyền cuộc đời cập bến bờ mơ ước. Dù sóng gió, giông bão xảy ra trên hải trình vạn dặm, 

có giữ vững bánh lái, cầm chắc tay chèo thì mới đến được đất liền. Sống mà không biết tự 

cứu lấy mình, sống thụ động buông thả, thì cũng giống như một con bè trên dòng nước lớn, 

để mặc sóng gió xô đâu trôi đó, được chăng hay chớ, rồi sẽ mệt nhoài vì giông bão cuộc đời. 

… Chẳng xuống nước thì không thể biết bơi. Sống thụ động thì chẳng khác gì đời cây cỏ. Như 

thế khác nào tự đào hố chôn mình. Sống ở thế chủ động là chủ động học tập, chủ động hỏi 

han, chủ động giúp đỡ người khác, chủ động gợi ý người khác giúp đỡ mình. Chứ em không 

cứu mình thì ai cứu được em”.  
(Em không tự cứu mình thì ai cứu em, Rosie Nguyễn – 

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Trong đoạn trích, tác giả chỉ ra những cách sống trong thế chủ động nào? 

Câu 2. Hãy chỉ ra những chi tiết so sánh về cách sống thụ động? 

Câu 3. Anh/chị hiểu thế nào là sống trong thế chủ động? 

Câu 4. Anh/ chị có đồng tình với quan điểm: “Chứ em không cứu mình thì ai cứu được em” không? 

Vì sao? 

II. Làm văn (7.0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm) 

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 

chữ) trình bày suy nghĩ về quan điểm sống chủ động của chính mình. 

Câu 2 (5,0 điểm) 

Cảm nhận về đoạn trích sau:  

Không những trong bộ lịch năm ấy mà mãi mãi về sau, tấm ảnh chụp của tôi vẫn còn 

được treo ở nhiều nơi, nhất là trong các gia đình sành nghệ thuật. Quái lạ, tuy là ảnh đen 

trắng nhưng mỗi lần ngắm kỹ, tôi vẫn thấy hiện lên cái màu hồng hồng của ánh sương mai 

lúc bấy giờ tôi nhìn thấy từ bãi xe tăng hỏng, và nếu nhìn lâu hơn, bao giờ tôi cũng thấy người 

đàn bà ấy đang bước ra khỏi tấm ảnh, đó là một người đàn bà vùng biển cao lớn với những 

đường nét thô kệch tấm lưng áo bạc phếch có miếng vá, nửa thân dưới ướt sũng khuôn mặt 

rỗ đã nhợt trắng vì kéo lưới suốt đêm. Mụ bước những bước chậm rãi, bàn chân dậm trên 

mặt đất chắc chắn, hòa lẫn trong đám đông. 
                  (Nguyễn Minh Châu, Chiếc thuyền ngoài xa, Ngữ văn 12, tập 2 

-----HẾT----- 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3,0 

 1 Những cách sống trong thế chủ động: 

- Cần gì thì lên tiếng. Muốn gì thì đấu tranh. Kiến thức do học tập. Thành 

tựu nhờ lao động. Chẳng có cái gì ở trên đời này tự nhiên mà có. Chủ 

động lèo lái thì mới có cơ may đưa con thuyền cuộc đời cập bến bờ mơ 

ước. Dù sóng gió, giông bão xảy ra trên hải trình vạn dặm, có giữ vững 

bánh lái, cầm chắc tay chèo thì mới đến được đất liền. 

- Sống ở thế chủ động là chủ động học tập, chủ động hỏi han, chủ động 

giúp đỡ người khác, chủ động gợi ý người khác giúp đỡ mình. 

0,5 
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Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như Đáp án: 0.5 điểm 

- Học sinh trả lời 2/4 đáp án: 0,25 điểm 

- Học sinh trả lời sai: 0 điểm. 

2 Hãy chỉ ra những chi tiết so sánh về cách sống thụ động?: 

- Sống mà không biết tự cứu lấy mình, sống thụ động buông thả, thì cũng 

giống như một con bè trên dòng nước lớn, để mặc sóng gió xô đâu trôi 

đó, được chăng hay chớ, rồi sẽ mệt nhoài vì giông bão cuộc đời. 

- Chẳng xuống nước thì không thể biết bơi. Sống thụ động thì chẳng khác 

gì đời cây cỏ. Như thế khác nào tự đào hố chôn mình. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như Đáp án hoặc diễn đạt tương tự, đảm bảo được 2 ý 

nêu trên: 0,5 điểm 

- Học sinh trả lời 1 đáp án: 0,25 điểm 

- Học sinh trả lời sai hoặc không trả lời: 0 điểm. 

 

0,5 

3 Anh/chị hiểu thế nào là sống trong thế chủ động?: 

Sống trong thế chủ động nghĩa là: 

- Chủ động đấu tranh trong lao động, học tập để tạo thành quả. 

- Có thái độ tích cực và tinh thần nỗ lực trong đấu tranh. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như Đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 0,75 điểm. 

- Học sinh trả lời như đáp án song diễn đạt mơ hồ, không rõ ý, hoặc lặp 

ý: 0,5 điểm 

- Học sinh trả lời không đúng đáp án: 0 điểm 

0,75 

 

 4 Anh/ chị có đồng tình với quan điểm: “Chứ em không cứu mình thì ai cứu 

được em” không? Vì sao? 

Thí sinh được đưa ra quan điểm cá nhân đồng tình hoặc không đồng 

tình, từ đó đưa ra những lập luận bảo vệ ý kiến của mình: 

- Đồng tình. Vì chính bản thân ta mới quyết định được cách suy nghĩ, 

cách làm của mình. Chính mình mới tạo nên số phận của mình, thành tựu 

của mình. 

- Không đồng tình. Vì cuộc đời mình không chỉ do mình quyết định mà 

còn phụ thuộc nhiều yêu tố khác như điều kiện, hoàn cảnh sống, sự may 

mắn… 

- Vừa đồng tình vừ không đồng tình. Vì trong cuộc sống thành công một 

phần do sự nỗ lực của bản thân, một phần còn do sự “trợ giúp” của các 

yếu tố khác. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như Đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 1 điểm. 

- Học sinh trả lời như đáp án song diễn đạt mơ hồ, không rõ ý, hoặc lặp 

ý: 0,5 điểm 

- Học sinh trả lời không đúng đáp án: 0 điểm 

1,0 

II 1 Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn 

(khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về quan điểm sống chủ động của 

chính mình. 

2,0 

  a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận  0,25 
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Mở bài nêu được vấn đề; Thân bài triển khai được vấn đề; Kết bài khái 

quát được vấn đề. 

 b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:  suy nghĩ về quan điểm sống chủ 

động của chính mình. 

Hướng dẫn chấm:  
- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,25 điểm. 

- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0 điểm. 

0,25 

 c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các 

thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Cần đảm bảo 

các yêu cầu sau: 

 

 * Giải thích quan niệm sống chủ động: 

- Sống chủ động là sống tích cực tranh đấu để tạo thành quả cho bản 

thân và chia sẻ những giá trị với cộng đồng.  

- Sống bị động là chây ì, than vãn trước cuộc sống. 

0,25 

 * Chứng minh tầm quan trọng của cách sống chủ động: 

- Sống chủ động sẽ làm chủ được bản thân và đạt những thành quả, những 

mơ ước của đời mình. 

- Nêu vài dẫn chứng những người đã sống chủ động và thành công trong 

xã hội. 

0,5 

 

 * Bình luận, nâng cao vấn đề: 

- Sống chủ động nhưng không sống bất chấp, chà đạp người khác để leo 

lên đỉnh cao thành công. 

- Phê phán những người không có lí tưởng, sống buông thả, sống thụ 

động, dựa dẫm người khác… 

0,5 

 

 

 

d. Chính tả, ngữ pháp, diễn đạt: 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt; diễn đạt trôi chảy sáng 

tạo. 

0,25 

2 Cảm nhận về đoạn trích cuối tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn 

Minh Châu:  

 

5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yêu cầu chung 
– Kiểm tra năng lực viết bài nghị luận văn học của học sinh, đòi hỏi học 

sinh phải huy động kiến thức về tác phẩm văn học, kĩ năng tạo lập văn 

bản và khả năng cảm thụ văn chương của mình để làm bài. 

– Học sinh có thể phân tích và cảm nhận theo những cách khác nhau, 

nhưng phải có lí lẽ, có căn cứ xác đáng, không được thoát li văn bản tác 

phẩm.  
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ĐỀ 3 

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích: 

"Những thói quen tốt ta hình thành khi còn trẻ không tạo nên khác biệt nhỏ nào, đúng 

hơn, chúng tạo ra tất cả khác biệt." (Aristotle) Không biết bao nhiêu lần tôi nghe những người 

trẻ quanh mình than buồn, chán, bảo không biết gì để làm. Và rồi không biết làm gì nên ta 

giết thời giờ với những thú vui nhỏ nhặt, rong chơi cho qua ngày đoạn tháng, ngủ vùi lười 

biếng hoặc chìm đắm vào yêu đương. Nhưng khi đã đi qua gần hết thời đôi mươi, ngấp nghé 

ở ngưỡng ba mươi, nhìn lại tôi mới thấy tiếc nuối. Thấy bây giờ cuộc sống có quá nhiều cơ 

hội, nhiều điều phải làm, nhiều thứ để học, mà mình lại không có đủ thời gian cho ngần ấy 

thứ. Nghĩ nếu mà mình biết những điều này khi còn đi học, khi mình còn trẻ tuổi, chắc hẳn 

cuộc sống của mình sẽ khác, chắc mình sẽ bớt đi nhiều vật vã gian nan. Ai có trải qua rồi mới 

hiểu, tuổi trẻ ngắn ngủi biết bao nhiêu. Thời gian một đi là không trở lại. Điều đáng quý nhất 

mà tuổi trẻ có được là thời gian, nhưng rất nhiều người trẻ không biết làm gì có ích với thời 

gian của họ. Trên thực tế, có rất nhiều điều để làm, khi người ta còn trẻ. 
                              (Trích Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? – Roise Nguyễn 

NXB Hội Nhà văn, 2020, tr.11, 12) 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. 

 Yêu cầu cụ thể 
1.Yêu cầu về kĩ năng: Biết cách làm bài văn nghị luận văn học 

2.Yêu cầu về kiến thức:  Trên cơ sở những hiểu biết về nhà văn Nguyễn 

Minh Châu và truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa”, học sinh có thể trình 

bày bài viết theo nhiều cách nhưng cần làm rõ các ý chính sau : 

– Nêu được vấn đề cần nghị luận :  

- Nghệ thuật đầu cuối tương ứng, khắc sâu hình ảnh người đàn bà hàng 

chài trong lòng người đọc. 

- Hình ảnh người đàn bà làng chài đó chính là một hình ảnh rất thực tế về 

con người Việt Nam sau chiến tranh: đói nghèo, khổ cực, lam lũ. 

 Nhận thức một cách rõ rệt về thực trạng cuộc sống nhân dân và những 

trăn trở về một giải pháp để thay đổi nó. 

- Thể hiện một quan điểm trong sáng tác của tác giả ấy là "nghệ thuật vị 

nhân sinh" 

- Nhìn ra được sự day dứt, nuối tiếc và ám ảnh của nhân vật Phùng, khi 

anh nhận ra rằng dường như bức ảnh nghệ thuật ấy đã quá xa rời, thậm 

chí làm che lấp đi những vẻ đẹp, những diễn biến trong đời sống thực tế, 

trở nên không thực, hào nhoáng, chia cắt, phân tầng xã hội. 

- Hình ảnh "Mụ bước những bước chậm rãi, bàn chân chị giẫm lên mặt 

đất chắc chắn, hòa lẫn trong đám đông..." là biểu hiện của dòng chảy cuộc 

sống, số phận của nhân vật, trở thành một trong những mảnh ghép "không 

ai nhớ mặt đặt tên" của xã hội. 

 Nghệ thuật xuất hiện từ cuộc sống, nhưng không phải lúc nào cuộc 

sống cũng có vẻ đẹp toàn thiện toàn mỹ lý tưởng mà chỉ có cách thấu 

hiểu, cảm thông và chia sẻ thì mới có thể kéo gần khoảng cách giữa 

chúng. 

* Chính tả, ngữ pháp, diễn đạt trôi chảy mạch lạc 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

0,5 

 

1,0 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 
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Câu 2. Theo đoạn trích, những người trẻ thường làm gì để giết thời giờ? 

Câu 3. Việc tác giả trích dẫn câu nói của Aristotle có tác dụng gì? 

Câu 4. Anh/ Chị có đồng tình với ý kiến: “Điều đáng quý nhất mà tuổi trẻ có được là thời 

gian” không? Vì sao? 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)   
Câu 1 (2.0 điểm): Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn 

(khoảng 200 chữ) trình bày những điều cần làm khi người ta còn trẻ. 

Câu 2 (5.0 điểm)  

Làng ở trong tầm đại bác của đồn giặc. Chúng nó bắn, đã thành lệ, mỗi ngày hai lần, 

hoặc buổi sáng sớm và xế chiều, hoặc đứng bóng và sẩm tối, hoặc nửa đêm và trở gà gáy. 

Hầu hết đạn đại bác đều rơi vào ngọn đồi xà nu cạnh con nước lớn. Cả rừng xà nu hàng vạn 

cây không có cây nào không bị thương. Có những cây bị chặt đứt ngang nửa thân mình, đổ 

ào ào như một trận bão. Ở chỗ vết thương, nhựa ứa ra, tràn trề, thơm ngào ngạt, long lanh 

nắng hè gay gắt, rồi dần dần bầm lại, đen và đặc quyện thành từng cục máu lớn. 

Trong rừng ít có cây sinh sôi nảy nở khỏe như vậy. Cạnh một cây xà nu mới ngã gục, 

đã có bốn năm cây con mọc lên, ngọn xanh rờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời. 

Cũng ít có loại cây ham ánh sáng mặt trời đến thế. Nó phóng lên rất nhanh để tiếp lấy ánh 

nắng, thứ ánh nắng trong rừng rọi từ trên cao xuống từng luồng lớn thẳng tắp, lóng láng vô 

số hạt bụi vàng từ nhựa cây bay ra, thơm mỡ màng. Có những cây con vừa lớn ngang tầm 

ngực người lại bị đại bác chặt đứt làm đôi. Ở những cây đó, nhựa còn trong, chất dầu còn 

loãng, vết thương không lành được, cứ loét mãi ra, năm mười hôm thì cây chết. Nhưng cũng 

có những cây vượt lên được cao hơn đầu người, cành lá sum sê như những con chim đã đủ 

lông mao, lông vũ. Đạn đại bác không giết nổi chúng, những vết thương của chúng chóng 

lành như trên một thân thể cường tráng. Chúng vượt lên rất nhanh, thay thế những cây đã 

ngã… Cứ thế hai ba năm nay, rừng xà nu ưỡn tâm ngực lớn của mình ra, che chở cho làng…  

Đứng trên đồi xa nu ấy trông ra xa, đến hết tầm mắt cũng không thấy gì khác ngoài 

những đồi xà nu nối tiếp chân trời. 

(Trích Rừng xà nu, Nguyễn Trung Thành, Ngữ văn 12, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam,tr. 38)  

Trình bày cảm nhận của anh (chị) về hình tượng cây xà nu trong đoạn trích trên.  

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM  

 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3.0 

 

 

1 Phương thức biểu đạt chính: nghị luận 0.5 

2 Theo đoạn trích, những người trẻ thường giết thời giờ với: những thú 

vui nhỏ nhặt, rong chơi cho qua ngày đoạn tháng, ngủ vùi lười biếng 

hoặc chìm đắm vào yêu đương. 

0.75 

3 Tác dụng của việc trích dẫn câu nói của Aristotle trong đoạn trích: 

- Câu nói đang khẳng định rõ thói quen tốt thời trẻ tạo nên khác biệt 

rất lớn. Điều đó có tác động sâu sắc đến tư duy người đọc. 

- Dùng câu nói của một nhà triết học tên tuổi nhằm tăng tính thuyết 

phục cho vấn đề tác giả đang đặt ra. 

0.75 

4 - Học sinh trình bày quan điểm đồng tình,  không đồng tình hoặc đồng 

tình một nửa. 

- Lí giải thuyết phục. 

1.0 

II 

 

LÀM VĂN 7.0 

Câu 1: Viết đoạn văn về những điều cần làm người ta còn trẻ. 2.0 
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a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn: Thí sinh có thể trình bày đoạn văn 

theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng- phân – hợp, móc xích hoặc song hành. 

0.25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Những điều cần làm khi còn trẻ. 0.25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận: Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận 

phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ nững 

điều cần làm khi còn trẻ. Có thể triển khai theo hướng: 

- Đầu tư cho sức khỏe; 

- Đầu tư cho học tập, nâng cao trình độ qua việc đi học ở trường, đọc sách, học 

trực tuyến thêm trên mạng,…; 

- Rèn kĩ năng sống qua các tổ chức cộng đồng, các hoạt động trải nghiệm, 

ngoại khóa, thiện nguyện, làm thêm…; 

- Tự học một môn nghệ thuật / thể thao mà mình đam mê; 

- Đi du lịch… 

1.0 

d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt 0.25 

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt 

mới mẻ. 

0.25 

 Câu 2: Cảm nhận hình tượng cây xà nu trong đoạn trích. 5.0 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận  

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát 

được vấn đề. 

0.25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận  

Hình tượng cây xà nu trong đoạn trích. 

0.5 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm  

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác 

lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau: 

*Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Trung Thành, tác phẩm “Rừng xà nu” 

và đoạn trích. 

* Cảm nhận hình tượng cây xà nu: 

- Nghĩa tả thực: Cây xà nu là cây thuộc họ thông, mọc thành rừng ở Tây 

Nguyên, mọc thẳng, tán lá vươn cao, thân cây vạm vỡ, có sức sống mãnh liệt. 

- Sự sống của cây trong tư thế đối mặt với cái chết, sự sinh tồn đang đứng 

trước mối đe doạ của diệt vong.  

- Cây xà nu có sức sống mãnh liệt mà không đại bác nào có thể huỷ diệt được 

(cạnh một cây ngã gục có 4, 5 cây con mọc lên hình nhọn mũi tên lao thẳng 

lên bầu trời; nó phóng lên rất nhanh để tiếp lấy ánh nắng;…) 

* Nghĩa biểu tượng: 

- Cánh rừng xà nu bị tàn phá dưới tầm đại bác của giặc trở thành biểu tượng 

cho những đau thương, mất mát của dân làng Xô Man.  

- Sức sống mãnh liệt, bất diệt của cây xà nu biểu tượng cho tinh thần bất khuất, 

kiên cường của dân làng Xô Man, thế hệ này ngã xuống, thế hệ khác đứng lên 

thay thế tiếp tục chiến đấu chống lại kẻ thù. 

- Cây xà nu ham ánh sáng mặt trời biểu tượng cho dân làng Xô Man yêu tự 

do, trung thành với ánh sáng lí tưởng của Đảng. 

- Nghệ thuật: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, miêu tả sinh động,… 

* Đánh giá chung: 

 

 

0.5 

 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 
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-  Hình tượng cây xà nu tượng trưng cho phẩm chất và số phận của dân làng 

Xô Man nói riêng, nhân dân Tây Nguyên nói chung trong chiến tranh cách 

mạng. 

- Khắc họa thành công hình tượng cây xà nu- một sáng tạo nghệ thuật đặc sắc- 

tạo nên màu sắc sử thi và sự lãng mạn bay bổng cho thiên truyện. 

d. Chính tả, ngữ pháp : Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt 0.25 

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt 

mới mẻ. 

0.5 

 TỔNG ĐIỂM 10.0 

 

 

ĐỀ 4 

I. PHẦN ĐỌC HIỂU. (3.0 điểm) 

Đọc văn bản sau: 

(1) Sự thành công cũng như một hạt giống khi nẩy mầm, phải trải qua bao ngày thăng 

trầm chịu nắng nóng giá lạnh, phải lột bỏ lớp vỏ ngoài cũ kĩ – chính là những kinh nghiệm 

tiêu cực trong quá khứ - mới có thể bén rễ vào niềm tin ở chính hoài bão của mình, trở nên 

vững chãi hơn bao giờ hết trước mọi thử thách. Và cuối cùng là được tưởng thưởng. Vào một 

ngày nào đó, khi hạt mầm bật lên từ lòng đất, nó sẽ được sưởi ấm và đâm chồi tốt tươi. 

(2) Quá trình trên cũng tương tự như hành trình tiến về phía trước của bạn. Sau những 

nỗ lực, bạn biết rằng mình đã sẵn sàng để tạo ra một sự khác biệt, cho cuộc sống quanh mình. 

Điều quan trọng nhất trên đời chúng ta có thể làm là hiểu rõ mục đích của mình và giải phóng 

mọi khả năng tiềm tàng của bản thân để có thể ươm mầm những hạt giống tốt – những hạt 

giống của hi vọng, tình yêu, niềm tin và lòng can đảm.  
(Trích Thay thái độ đổi cuộc đời, Jeff Keller, NXB Tổng hợp TP HCM, 2017) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản trên. 

Câu 2: Nêu tác dụng của phép so sánh được sử dụng trong đoạn (1). 

Câu 3: Anh/Chị hiểu như thế nào về câu: Sau những nỗ lực, bạn biết rằng mình đã sẵn sàng 

để tạo ra một sự khác biệt, cho cuộc sống quanh mình ? 

Câu 4: Anh/Chị có đồng tình với ý kiến của tác giả: Điều quan trọng nhất trên đời chúng ta 

có thể làm là hiểu rõ mục đích của mình và giải phóng mọi khả năng tiềm tàng của bản thân 

để có thể ươm mầm những hạt giống tốt – những hạt giống của hi vọng, tình yêu, niềm tin và 

lòng can đảm không? Vì sao? 

II. PHẦN LÀM VĂN. (7.0 điểm) 
Câu 1: Từ nội dung của văn bản ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 

200 chữ) trình bày suy nghĩ về việc làm thế nào để ươm mầm những hạt giống tốt trong tâm 

hồn? 

Câu 2: Phân tích hình tượng rừng xà nu trong đoạn trích sau: 

Làng ở trong tầm đại bác của đồn giặc. Chúng nó bắn, đã thành lệ, mỗi ngày hai lần, 

buổi sáng sớm và xế chiều, hoặc đứng bóng và xẩm tối, hoặc nửa đêm và trở gà gáy. Hầu hết 

đạn đại bác đều rơi vào ngọn đồi xà nu cạnh con nước lớn. Cả rừng xà nu hàng vạn cây 

không có cây nào không bị thương. Có những cây bị chặt đứt ngang nửa thân mình, đổ ào ào 

như một trận bão. ở chỗ vết thương, nhựa ứa ra, tràn trề, thơm ngào ngạt, long lanh nắng 

gay gắt, rồi dần dần bầm lại, đen và đặc quện thành từng cục máu lớn. 

Trong rừng ít có cây sinh sôi nảy nở khỏe như vậy. Cạnh một cây xà nu mới ngã gục, 

đã có bốn năm cây con mọc lên, ngọn xanh rờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời. 
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Cũng ít có loại cây ham ánh sáng mặt trời như thế. Nó phóng lên rất nhanh để tiếp lấy ánh 

nắng, thứ ánh nắng trong rừng rọi từ trên cao xuống từng luồng lớn thẳng tắp, lóng lánh vô 

số hạt bụi vàng từ nhựa cây bay ra, thơm mỡ màng. Có những cây con vừa lớn ngang tầm 

ngực người lại bị đại bác chặt đứt làm đôi. Ở những cây đó, nhựa còn trong, chất dầu còn 

loáng, vết thương không lành được, cứ loét mãi ra, năm mười hôm thì cây chết. Nhưng cũng 

có những cây vượt lên được cao hơn đầu người, cành lá xum xuê như những con chim đã đủ 

lông mao, lông vũ. Đạn đại bác không giết nổi chúng, nhưng vết thương của chúng chóng 

lành như trên một thân thể cường tráng. Chúng vượt lên rất nhanh, thay thế những cây đã 

ngã… Cứ thế hai ba năm nay, rừng xà nu ưỡn tấm ngực lớn của mình ra, che chở cho làng… 

 (Trích Rừng xà nu, Nguyễn Trung Thành, Ngữ văn 12, tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội) 

----------Hết----------- 

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

Phần 
 

Nội dung Điểm 

Đọc 

hiểu 

1 Phong cách ngôn ngữ chính luận/Phong cách chính luận 0.5 

2 - Phép so sánh: Sự thành công cũng như hạt giống nảy mầm 

- Tác dụng: Gợi suy nghĩ và liên tưởng cho người đọc về sự thành công trong 

cuộc sống – phải trải qua nhiều thử thách (chịu nắng nóng giá lạnh, lột bỏ 

lớp vỏ cũ kĩ…). Phép so sánh khiến cách diễn đạt giàu hình ảnh, cảm xúc, 

gây ấn tượng. 

0.75 

3 Thí sinh có thể nêu ra cách hiểu của bản thân, song phải hợp lí và thể hiện 

được các ý sau: 

- Nỗ lực của mỗi người sẽ giúp họ phát huy được năng lực, sở trường, khẳng 

định được bản thân và gặt hái kết quả tốt đẹp. 

- Những nỗ lực sẽ giúp con người thể hiện cái khác biệt của mình, không chỉ 

đem lại thành tựu cho bản thân mà còn cho cuộc sống. 

- Khuyên mỗi người phải nỗ lực để tạo ra giá trị. 

0.75 

4 Thí sinh được tự do lựa chọn quan điểm đồng tình/ không đồng tình/ đồng 

tình một nửa nhưng phải lí giải hợp lí, thuyết phục. 

1.0 

Làm 

văn 

1 Viết đoạn văn 200 chữ để bàn về việc làm thế nào để “ươm mầm những 

hạt giống tốt” trong tâm hồn 

2.0 

a) Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn: học sinh có thể trình bày đoạn 

văn theo cách diễn dịch, quy nạp, móc xích, song hành, tổng-phân-hợp. 

0.25  

b) Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: làm thế nào để ươm mầm những hạt 

giống tốt trong tâm hồn 

0.25  

c) Triển khai vấn đề nghị luận: Thí sinh có nhiều hướng để triển khai nhưng 

cần bám sát vấn đề để giải quyết đúng trọng tâm và thuyết phục. Có thể triển 

khai theo ý sau: 

- Việc “ươm mầm những hạt giống tốt” trong tâm hồn rất quan trọng đối với 

mọi người, vì sẽ khiến ta luôn lạc quan, mạnh mẽ, yêu đời và sống tốt, sống 

tử tế… 

- Để “ươm mầm những hạt giống tốt” cho tâm hồn, chúng ta cần làm giàu 

vốn hiểu biết của mình về thế giới xung quanh; tăng cường các hoạt động 

trải nghiệm để thấy sự phong phú của cuộc sống… 

- “Ươm ầm những hạt giống tốt” cho tâm hồn còn là biết phân biệt đúng-sai, 

tốt-xấu, cái nên làm và cái không nên làm để luôn hướng đến suy nghĩ và 

hành động đẹp. 

1.0 
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- “Ươm mầm những hạt giống tốt” còn là việc bồi dưỡng những cảm xúc 

đẹp, tình yêu thương để từ đó biết sẻ chia, gắn kết với mọi người, với cuộc 

sống… 

d) Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, đặt câu. 0.25  

e) Sáng tạo: có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề 

nghị luận. 

0.25 

2 Phân tích hình tượng rừng xà nu trong đoạn trích: “Làng ở trong tầm đại 

bác của đồn giặc….ưỡn tấm ngực lớn của mình ra che chở cho làng” 

5.0 

a) Bài làm có hình thức của một bài văn hoàn chỉnh: có đầy đủ bố cục 3 

phần Mở bài, Thân bài, Kết bài. 

0.25 

b) Xác định đúng vấn đề nghị luận: hình tượng rừng xà nu trong đoạn trích. 0.5 

c) Triển khai vấn đề nghị luận: Thí sinh có nhiều hướng triển khai vấn đề 

nhưng cần vận dụng các thao tác lập luận để giải quyết đúng trọng tâm. Cần 

đáp ứng những nội dung sau: 

* Giới thiệu tác giả Nguyễn Trung Thành, tác phẩm Rừng xà nu và vị trí 

đoạn trích. 

* Phân tích hình tượng rừng xà nu qua đoạn trích: 

- Rừng xà nu xuất hiện trong bối cảnh chiến tranh ác liệt và có số phận gắn 

với những đau thương của làng Xô-man. 

- Rừng xà nu chịu nhiều thương tích do bom đạn của kẻ thù (không có cây 

nào không bị thương, có những cây bị đạn đại bác chặt đứt ngang nửa thân 

mình, đổ rào rào như một trận bão, năm mười hôm thì cây chết); Gợi lên 

những đau thương mất mát của dân làng Xô Man dưới sự khủng bố ác liệt 

của chế độ Mĩ-Diệm 

- Rừng xà nu mang những phẩm chất đặc biệt: loài cây khát khao ánh sáng 

và luôn muốn vươn cao; có sức sống dẻo dai, bền bỉ, mãnh liệt (ham ánh 

sáng mặt trời; phóng lên rất nhanh; sinh sôi nảy nở khoẻ; ngọn xanh rờn, 

hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời; có những cây vượt lên được, cao 

hơn đầu người, cành lá sum sê; đạn đại bác không giết nổi chúng, những 

vết thương của chúng chóng lành như trên một thân thể cường tráng; chúng 

vượt lên rất nhanh, thay thế những cây đã ngã…) 

- Rừng xà nu mang vẻ đẹp hùng tráng, là tấm khiên vững chãi “che chở cho 

làng”. 

*Đánh giá chung: 

- Nghệ thuật: sử dụng đa dạng các biện pháp tu từ (nhân hóa, ẩn dụ, so sánh), 

lối miêu tả chi tiết, đầy sức gợi và lớp ngôn ngữ giàu tính tạo hình. 

- Hình tượng rừng xà nu không chỉ được miêu tả ở hình ảnh hiện thực mà 

còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, gắn liền với hình tượng các nhân vật 

trong tác phẩm. 

3.5 

 

 

0.5 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

d) Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, đặt câu. 0.25 

e) Sáng tạo: Bài làm có sáng tạo trong cách thức trình bày hoặc có cách nhìn 

mới mẻ, thuyết phục về nội dung tư tưởng. 

0.5 

   

ĐỀ 5 

ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:  
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Trên đường đời bạn cũng có lúc vấp ngã. Tôi cũng vậy. Ngay cả người tài giỏi, khôn 

ngoan nhất cũng có lúc vấp ngã. Vấp ngã là điều bình thường, chỉ có những người không bao 

giờ đứng dậy sau vấp ngã mới là người thực sự thất bại. Điều chúng ta cần ghi nhớ là, cuộc 

sống không phải là một cuộc thi đỗ - trượt... Cuộc sống là một quá trình thử nghiệm các biện 

pháp khác nhau cho đến khi tìm ra một cách thích hợp. Những người đạt được thành công 

phần lớn là người biết đứng dậy từ những sai lầm ngớ ngẩn của mình bởi họ coi thất bại, vấp 

ngã chỉ là tạm thời và là kinh nghiệm bổ ích. Tất cả những người thành đạt mà tôi biết đều 

có lúc phạm sai lầm. Thường thì họ nói rằng sai lầm đóng vai trò quan trọng đối với thành 

công của họ. Khi vấp ngã, họ không bỏ cuộc. Thay vì thế, họ xác định các vấn đề của mình 

là gì, cố gắng cải thiện tình hình, và tìm kiếm giải pháp sáng tạo hơn để giải quyết. Nếu thất 

bại năm lần, họ cố gắng đứng dậy năm lần, mỗi lần một cố gắng hơn. Winston Churchill đã 

nắm bắt được cốt lõi của quá trình này khi 4ông nói: “Sự thành công là khả năng đi từ thất 

bại này đến thất bại khác mà không đánh mất nhiệt huyết và quyết tâm vươn lên”. 

(Cuộc sống không giới hạn,NXB Văn Học, Nick Vujicic, chương VII, trang 236) 

Câu 1. Xác định hương thức biểu đạt chính trong đoạn trích? 

Câu 2. Trong văn bản, tác giả đưa ra quan niệm như thế nào về cuộc sống? 

Câu 3.. Anh/ chị hiểu  nghĩa của từ “vấp ngã” được nói đến trong đoạn trích là gì? 

Câu 4. Anh/ chị có đồng ý với quan điểm của Winston Churchill: Sự thành công là khả năng 

đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không đánh mất nhiệt huyết và quyết tâm vươn lên? 

PHẦN II: LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1. (2,0 điểm) 

Anh/chị hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ bàn về vấn đề cần phải làm gì để đứng dậy sau 

vấp ngã đối với tuổi trẻ trong cuộc sống được gợi ở phần Đọc hiểu. 

 Câu 2.(5.0 điểm)  
Trong đoạn trích Đất Nước, Nguyễn Khoa Điềm viết: 

“Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi 

Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa...” mẹ thường hay kể 

Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn 

Đất Nước lớn lên khi dân mình biết tròng tre mà đánh giặc 

Tóc mẹ thì bới sau đầu 

Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn 

Cái kèo, cái cột thành tên 

Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng 

Đất Nước có từ ngày đó...” 

Cảm nhận của anh/chị về hình tượng đất nước trong đoạn thơ trên. 
(Trích Đất Nước, trường ca Mặt đường khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm 

Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.120) 

          

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

 

PHẦN CÂU ĐIỂM 

Đọc hiểu  Câu 1 - Phương thức biểu đạt chính: nghị luận 0.5 
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Câu 2 - Nghĩa của từ “ vấp ngã” được nói đến trong văn bản là 

những sai lầm , thất bại mà con người có thể gặp trong cuộc 

sống 

0.5 

 

Câu 3 

Tác giả đưa ra quan niệm về cuộc sống: Cuộc sống là một 

quá trình thử nghiệm các biện pháp khác nhau cho đến khi 

tìm ra một cách thích hợp 

 

1.0 

Câu 4 Quan điểm của Winston Churchill: Sự thành công là khả 

năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không đánh 

mất nhiệt huyết và quyết tâm vươn lên: Học sinh có thể trả 

lời bằng nhiều cách nhưng phải đảm bảo chuẩn mực đạo đức 

của người Việt và lập luận thuyết phục hợp lí 

 

 

1.0 

Làm văn Câu 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.Đảm bảo yêu cầu hình thức đoạn văn:  

Thí sinh có thể trình bày đọn văn theo cách diễn dịch, quy 

nạp, móc xích hoặc song hành. 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: làm thế nào để đứng 

dậy sau vấp ngã đối với tuổi trẻ trong cuộc sống 

c. Triển khai vấn đề nghị luận: vận dụng tốt các thao tác lập 

luận, các phương thức biểu đạt, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và 

dẫn chứng; cần đảm bảo những nội dung chính sau:  

- Giải thích 

+ Vấp ngã có nghĩa là gặp phải hoàn cảnh khó khăn, trở 

ngại khiến ta không thể đạt đến mục đích trong công việc và 

trong cuộc sống. Ở đây, vấp ngã có thể hiểu là thất bại. 

+ đứng dậy sau vấp ngã đối với tuổi trẻ trong cuộc sống 

là việc cần thiết quan trọng để kiến tao thành công 

-Bàn luận: cần phải làm gì để đứng dậy sau vấp ngã: 

+ Cần phải có ý thức đứng dậy sau vấp ngã, biết rút kinh 

nghiệm từ những sai lầm và tiếp tục cố gắng nổ lực 

+ Cần có ý chí, nghị lực vươn lên sau những lần thất bại; 

không bị hoàn cảnh khuất phục, không hèn nhát và yếu đuối. 

+ Trách nhiệm của mỗi học sinh là học tập thật tốt, trau dồi 

nhân cách, bồi đắp tâm hồn để trở thành những con người có 

đủ năng lực để vượt qua những sai lầm , thất bại và kiến tạo 

thành công cho bản thân 

d. Chính tả, dùng từ, đặt câu 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

e. Sáng tạo 

Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ 

về vấn đề nghị luận 

a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận  

Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được 

vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận 

được vấn đề. 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận  

Cảm nhận về hình tượng đất nước trong đoạn thơ 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm: thể hiện sự 

cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết 

hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dân chứng; đảm bảo các yêu cầu 

sau: 

0.25 

 

 

0.25 

 

 

 

 

 

0.25 

 

 

 

 

 

 

 

0.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.25 

 

 

 

0,25 

 

 

0.25 
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ĐỀ 6 

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc văn bản sau: 

DÙ NĂM DÙ THÁNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2 

Giới thiệu về tác giả Nguyễn Khoa Điềm, đoạn trích Đất 

Nước (hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ, khái quát ngắn gọn về tư 

tưởng Đất Nước của Nhân dân) và nội dung chính của đoạn 

trích. 

   Cảm nhận về đoạn thơ: 

* Về nội dung: 

Thời điểm ra đời của đất nước: thời gian có từ rất lâu, rất 

sớm và rất khó xác định 

=> Một đất nước vừa cụ thể vừa huyền ảo đã có từ rất lâu 

đời.  

  Phạm vi tồn tại của đất nước: trong đời sống văn hóa 

bình dị, gần gũi, thân thiết của người dân, mỗi gia đình 

- Đất nước được cảm nhận gắn liền với nền văn hoá lâu đời 

của dân tộc: 

    

- Đất nước lớn lên đau thương vất vả cùng với cuộc trường 

chinh không nghỉ ngơi của con người:  

   - Đất nước gắn liền với những con người sống ân tình thuỷ 

chung. (Gừng cay, muối mặn: -> Lối sồng thủy chung, đậm 

tình nghĩa.) 

Quá trình vận động của đất nước: sự tiếp nối liên tục, 

chưa bao giờ đứt quãng ( đã có rồi, ngày xửa ngày xưa, có 

trong, bắ đầu, lớn lên, có từ ngày đó) 

* Về nghệ thuật: 

  - Hình ảnh, từ ngữ giàu sức liên tưởng, gợi cảm. 

  - Sử dụng sáng tạo chất liệu văn hóa dân gian 

 - Từ ngữ “Đất Nước” được viết hoa, được lặp đi lặp lại 

nhiều lần  

+ Thể thơ tự do 

+ Giọng thơ thủ thỉ, tâm tình như lời trò chuyện kể về cội 

nguồn của Đất Nước 

+ Sự hòa quyện giữa chất chính luận và chất trữ tình, giữa 

suy tư sâu lắng và cảm xúc nồng nàn. 

 Đánh giá  hình tượng đất nước được nhà thơ Nguyễn 

Khoa Điềm thể hiện trong đoạn thơ: 

+ Hình tượng Đất Nước được xây dựng trước hết xuất phát 

từ tình cảm nồng nàn, tình yêu đất nước sâu đậm  

+ Đoạn thơ là kết tinh tâm huyết, những suy nghĩ, tìm tòi 

khám phá mới mẻ của nhà thơ về hình tượng Đất Nước 

 

 

0.25 

 

 

 

 

0.25 

 

 

0.5 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

  d.Chính tả, dùng từ, đặt câu 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

0.25 

  e.Sáng tạo 

Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ 

về vấn đề nghị luận 

 

0.5 
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Anh hái cành phù dung trắng 

Cho em niềm vui cầm tay 

Màu hoa như màu ánh nắng 

Buổi chiều chợt tím không hay 

Nhìn hoa bâng khuâng anh nói 

Mới thôi mà đã một ngày. 

 

Ruộng cấy ta mong cơn mưa 

Ruộng gặt ta mong ngọn nắng 

Chăm lo cánh đồng tình yêu 

Anh đếm từng vầng trăng sáng 

Thiết tha anh nói cùng trăng 

Mới thôi đã tròn một tháng. 

Mùa xuân lên đồi cỏ thơm 

Mùa hạ nhìn trời mây khói 

Mây tím chân cầu tím núi 

Đông xa ngày trắng mưa dầm 

Nhìn trời ngẩn ngơ anh nói 

Mới thôi mà đã một năm. 

 

…Dù năm dù tháng em ơi 

Tim anh chỉ đập một đời 

Nhưng trái tim mang vĩnh cửu 

Trong từng giọt máu đỏ tươi. 

(Hoàng Phủ Ngọc Tường) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản. 

Câu 2. Tìm những hình ảnh được tác giả sử dụng để thể hiện sự chảy trôi nhanh chóng của 

thời gian. 

Câu 3. Nêu hiệu quả biểu đạt của phép điệp được sử dụng trong bốn khổ thơ đầu. 

Câu 4. Anh/Chị hãy nhận xét về quan niệm của tác giả được thể hiện qua đoạn thơ Dù năm 

dù tháng em ơi/ Tim anh chỉ đập một đời/ Nhưng trái tim mang vĩnh cửu/ Trong từng giọt 

máu đỏ tươi 

II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm) 

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) 

trình bày suy nghĩ của bản thân về cách vượt qua giới hạn của thời gian. 

Câu 2 (5,0 điểm)  
Phân tích vẻ đẹp hình tượng rừng xà nu qua đoạn trích sau: 

Làng ở trong tầm đại bác của đồn giặc. Chúng nó bắn đã thành lệ, mỗi ngày hai lần, 

hoặc buổi sáng sớm và xế chiều, hoặc đứng bóng và sẩm tối, hoặc nửa đêm và trở gà gáy. 

Hầu hết đạn đại bác đều rơi vào ngọn đồi xà nu, cạnh con nước lớn. Cả rừng xà nu hàng vạn 

cây không có cây nào không bị thương. Có những cây bị chặt đứt ngang nửa thân mình, đổ 

ào ào như một trận bão.Ở chỗ vết thương, nhựa ứa ra, tràn trề, thơm ngào ngạt, long lanh 

nắng hè gay gắt, rồi dần dần bầm lại, đen và đặc quyện lại thành từng cục máu lớn. 

Trong rừng ít có loại cây sinh sôi nảy nở khỏe như vậy. Cạnh một cây xà nu mới ngã 

gục, đã có bốn năm cây con mọc lên, ngọn xanh rờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu 

trời. Cũng có ít loại cây ham ánh sáng mặt trời đến thế. Nó phóng lên rất nhanh để tiếp lấy 

ánh nắng, thứ ánh nắng trong rừng rọi từ trên cao xuống từng luồng lớn thẳng tắp, lóng lánh 

vô số hạt bụi vàng từ nhựa cây bay ra thơm mỡ màng. Có những cây con vừa lớn ngang tầm 
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ngực người, lại bị đại bác chặt đứt làm đôi. Ở những cây đó, nhựa còn trong, chất dầu còn 

loãng, vết thương không lành được, cứ loét mãi ra, năm mười hôm thì cây chết. Nhưng cũng 

có những cây vượt lên được cao hơn đầu người, cành lá sum sê như những con chim đã đủ 

lông mao, lông vũ. Đạn đại bác không giết nổi chúng, những vết thương của chúng chóng 

lành như trên một thân thể cường tráng. Chúng vượt lên rất nhanh, thay thế những cây đã 

ngã…Cứ thế hai ba năm nay rừng xà nu ưỡn tấm ngực lớn của mình ra che chở cho làng… 

Đứng trên đồi xà nu ấy trông ra xa, đến hết tầm mắt cũng không thấy gì khác ngoài 

những đồi xà nu nối tiếp tới chân trời. 

`(Trích Rừng xà nu, Nguyễn Trung Thành,  Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt 

Nam, 2008, tr. 38) 

 

-------------------Hết-------------------- 

iện các yêu cầu  

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3,0 

 1 Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm 

Hướng dẫn chấm: Học sinh xác định được phương thức biểu đạt biểu cảm 

như đáp án đạt điểm tối đa. 

0,5 

2 Những hình ảnh thể hiện sự chảy trôi nhanh chóng của thời gian: cành phù 

dung trắng, vầng trăng sáng, cỏ thơm mùa xuân, mây khói mùa hạ, mưa 

trắng ngày đông, một ngày trắng tóc. 

Hướng dẫn chấm: 

- Trả lời như đáp án: 0,75 điểm 

- Trả lời được 04 đến 05 hình ảnh được 0.5 điểm. 

- Trả lời được 02 đến 03 hình ảnh được 0.25 điểm 

0,75 

 

3 Hiệu quả của phép điệp: 

- Nhấn mạnh sự chảy trôi nhanh chóng của thời gian cùng tâm trạng 

ngỡ ngàng, tiếc nuối của tác giả. 

- Góp phần tạo giọng điệu ngậm ngùi cho bài thơ. 

Hướng dẫn chấm: 

- Trả lời như Đáp án: 0.75 điểm 

- Trả lời được 1 ý: 0,5 điểm 

- Lưu ý: Học sinh trả lời bằng các cách diễn đạt tương đương với Đáp án 

vẫn cho điểm tối đa. 

0,75 

4 Nhận xét về quan niệm của tác giả:  

Quan niệm tích cực, đầy tính nhân văn - không ai có thể làm chậm lại bước 

đi của thời gian,  nhưng mỗi người có thể đi cùng và lưu dấu vào dòng thời 

gian vĩnh cửu bằng giọt máu đỏ tươi từ trái tim - bằng tình yêu thương. Đó 

chính là cách giúp con người vượt qua giới hạn của năm tháng. 

Hướng dẫn chấm:  

- Trả lời y đáp án: 1,0 điểm 

- Trả lời được ½ yêu cầu trong đáp án: 0.5 điểm 

- Lưu ý: Học sinh trả lời bằng các cách diễn đạt tương đương với Đáp án 

vẫn cho điểm tối đa. 

1,0 

II  LÀM VĂN 7,0 

 1 Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ ) trình bày suy nghĩ 

 của anh/chị về cách vượt qua giới hạn của thời gian. 

2,0 
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a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 

Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng-

phân- hợp,  móc xích hoặc song hành. 

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

 Cách vượt qua giới hạn của thời gian. 

0,25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận 

Học sinh có thể vận dụng các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn 

đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải tập trung bàn luận về cách vượt 

qua giới hạn của thời gian. Có thể trình bày theo các hướng sau: 

- Dòng chảy của thời gian mang tính chất quy luật. Năm tháng trôi nhanh, 

đời người ngắn ngủi. Do đó, cần có cách nhìn tích cực và nỗ lực vượt qua 

giới hạn của thời gian. 

- Cần nhận thức được sự chảy trôi nhanh chóng của thời gian, từ đó có ý 

thức quý trọng từng phút giây, sử dụng quỹ thời gian một cách hữu ích, ý 

nghĩa. 

- Nỗ lực sống hết mình, sống say mê và mãnh liệt trong từng phút giây;  mở 

lòng yêu thương, gìn giữ những thời khắc đẹp trong cuộc đời... 

Hướng dẫn chấm: 

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù 

hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (1,0 điểm). 

- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có 

dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (0,5 điểm - 0,75 điểm). 

- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không 

liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn 

chứng không phù hợp (0,25 điểm). 

Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù 

hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 

1,0 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

Lưu ý: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. 

0,25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ. 

Hướng dẫn chấm: huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân 

khi bàn luận; có cái nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề; có sáng tạo trong diễn 

đạt, lập luận, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, đoạn văn giàu sức 

thuyết phục. 

 

0,25 

 

2 Phân tích vẻ đẹp hình tượng rừng xà nu qua đoạn trích. 5,0 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái 

quát được vấn đề. 

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Vẻ đẹp hình tượng rừng xà nu qua đoạn trích. 

0,5 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các 

thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các 

yêu cầu sau: 

 

* Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Trung Thành, truyện ngắn Rừng xà 

nu, đoạn trích. 

0,5 



 20 

Hướng dẫn chấm: Phần giới thiệu tác giả: 0,25 điểm; giới thiệu tác 

phẩm, đoạn trích: 0,25 điểm. 

* Phân tích vẻ đẹp hình tượng rừng xà nu: 

 - Hoàn cảnh sống khắc nghiệt, đau thương: mỗi ngày hai lần hứng chịu 

đạn đại bác , hàng vạn cây không có cây nào không bị thương. 

- Sức sống kiên cường, mãnh liệt; vẻ đẹp hùng tráng: 

    + Khao khát sống, háo hức vươn lên tiếp nhận ánh sáng với một sức 

mạnh không gì ngăn cản nổi Trong rừng ít có loài cây nào sinh sôi nảy nở 

khỏe như vậy.  

    + Sức sống bất diệt, phi thường Cạnh một cây xà nu mới ngã gục đã có 

bốn năm cây con mọc lên, ngọn xanh rờn…; tinh thần bất khuất, quật khởi 

Chúng vượt lên rất nhanh, thay thế những cây đã ngã. 

    + Kiêu hãnh, quả cảm đứng đầu trong bão táp chiến tranh: ưỡn tấm ngực 

lớn của mình ra, che chở cho làng… 

- Hình tượng rừng xà nu trong đoạn trích được khắc họa với lớp ngôn 

ngữ gợi hình, gợi cảm; nghệ thuật ẩn dụ, nhân hóa, phép liên tưởng ứng 

chiếu song hành cùng giọng văn thấm đẫm chất thơ. 

Hướng dẫn chấm: 

- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,0 điểm - 2,5 điểm. 

- Phân tích đầy đủ nhưng có ý chưa sâu hoặc phân tích sâu nhưng chưa 

thật đầy đủ: 1,0 điểm - 1,75  điểm. 

- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chung chung, sơ sài: 0,25 điểm - 0,75 điểm 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

* Đánh giá: 

- Hình tượng rừng xà nu tượng trưng cho số phận đau thương, những phẩm 

chất đẹp đẽ, cao thượng và cuộc chiến đấu hào hùng, oanh liệt của người 

dân Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ. 

 -  Hình tượng rừng xà nu hùng vĩ, thơ mộng với sức sống kì diệu đã bộc lộ 

niềm say mê, ngưỡng mộ, tình yêu, niềm tin của nhà văn vào sức sống 

trường tồn, mãnh liệt của thiên nhiên và con người; đồng thời, tạo nên màu 

sắc sử thi và sự bay bổng cho tác phẩm, thể hiện tài văn của  Nguyễn Trung 

Thành. 

Hướng dẫn chấm: 

- Trình bày  được 2 ý: 0,5 điểm. 

- Trình bày được 1 ý: 0,25 điểm. 

0,5 

 

 

 

 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, 

ngữ pháp 

0,25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 

Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng lí luận văn học trong quá trình 

phân tích, đánh giá; biết so sánh với các tác phẩm khác, với thực tiễn đời 

sống để làm nổi bật vấn đề nghị luận; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc. 

- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm. 

- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm. 

0,5 

Tổng điểm 10,0 

 

ĐỀ 8 

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 
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Đọc đoạn trích sau: 

Lửa cháy đỏ trời bốn phía ngoại ô 

Tro lả tả xuống mặt gầy hoảng hốt 

Bom ném lên cao những đường tàu gẫy nát 

Những bàn ghế những lá thứ những cánh tay người 

Mùi thịt cháy rợn mình mùi khói cay 

Ta đứng lặng trong tiếng gầm báo động 

Dưới vầng trăng tê dại nỗi kinh hoàng 

Bom xé trời, mặt đất chao nghiêng 

Vụt mở hoác những vực sâu khủng khiếp 

Ngực nghẹn lại không còn khóc được 

Thương mọi người cơ cực mấy mươi năm 

Thương ga xưa đã sập tan tành 

Thương những chuyến lên đường xưa đã chết 

Nỗi bất lực cứa lòng muôn kính nát 

Kẻ mất người thân lặng lẽ bước trên đường 

Đứa trẻ nhà ai bỗng khóc thét lên 

Ôm chầm lấy anh dưới cầu thang tối 

Đừng sợ, bé em ơi, đừng sợ hãi 

Chúng ta cần phải sống 

Làm chứng nhân tấn kịch thảm thê này. 

 

B52 suốt đêm gầm rít 

Bom giết cụ già và trẻ nhỏ suốt đêm 

Thành phố thân yêu không nhỏ bé như em 

Để anh ôm trong vòng tay che chở 

(Trích Ghi vội một đêm 1972, Lưu Quang Vũ) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích. (0.5 điểm) 

Câu 2: Tìm những từ/ cụm từ diễn tả thái độ, cảm xúc của con người trước sự hủy diệt của 

chiến tranh? (0.5 điểm)  

Câu 3: Nêu tác dụng của phép điệp trong những câu thơ: “Thương mọi người cơ cực mấy 

mươi năm/ Thương ga xưa đã sập tan tành/Thương những chuyến lên đường xưa đã chết” 

(1.0 điểm) 

Câu 4: Một thông điệp anh chị nhận được từ hai câu thơ: “Đừng sợ, bé em ơi, đừng sợ hãi/ 

Chúng ta cần phải sống” (1.0 điểm) 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 
Câu 1. (2.0 điểm) 

Từ tấn thảm kịch trong chiến tranh được tái hiện trong đoạn trích phần đọc hiểu hãy 

viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa của cuộc sống hòa 

bình. 

Câu 2 (5,0 điểm) 

Ngày tết, Mị muốn đi chơi xuân nhưng bị A Sử trói đứng vào cột nhà, cảm xúc của Mị 

được Tô Hoài miêu tả như sau: “Trong bóng tối, Mị đứng im lặng, như không biết mình đang 

bị trói. Hơi rượu còn nồng nàn, Mị vẫn nghe tiếng sáo đưa Mị đi theo những cuộc chơi, những 

đám chơi. “Em không yêu, quả pao rơi rồi. Em yêu người nào, em bắt pao nào…”. Mị vùng 

bước đi. Nhưng tay chân đau không cựa được. Mị không nghe tiếng sáo nữa. Chỉ còn nghe 

tiếng chân ngựa đạp vào vách. Ngựa vẫn đứng yên, gãi chân, nhai cỏ. Mị thổn thức nghĩ mình 

không bằng con ngựa”. 
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                             (Trích Vợ chồng A Phủ, Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt 

Nam 2020, tr. 8) 

Phân tích số phận và sức sống của nhân vật Mị trong đoạn trích trên. 

                                                               

                                          ...................Hết.................. 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

  

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3,0 

 1 Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm. 

- Học sinh không trả lời đúng phương thức biểu cảm: không cho điểm. 

0,5 

2 Những từ/ cụm từ diễn tả thái độ, cảm xúc của con người trước sự hủy 

diệt của chiến tranh: hoảng hốt, rợn mình, đứng lặng, tê dại, kinh 

hoàng, ngực nghẹn, thương, bất lực, lặng lẽ. 

Hướng dẫn chấm: 

- Trả lời đúng ít nhất 3 từ/ cụm từ ở đáp án: 0,5 điểm. 

- Trả lời ít hơn 3 từ/ cụm từ : không cho điểm. 

- Mỗi từ/ cụm từ sai trừ đi 0,25 điểm. 

0,5 

3 Tác dụng của phép điệp trong những câu thơ: “Thương mọi người cơ 

cực mấy mươi năm/ Thương ga xưa đã sập tan tành/Thương những 

chuyến lên đường xưa đã chết” 

- Tạo âm hưởng dồn dập cho đoạn thơ 

- Nhấn mạnh sự trào dâng cảm xúc thương xót trước cảnh đất nước và 

con người bị chiến tranh hủy diệt tàn khốc. 

Hướng dẫn chấm:  

- Trả lời được 2 ý: 1,0 điểm. 

- Trả lời được 1 trong 2 ý: 0,5 điểm. 

1,0 

4 Mỗi HS có thể rút ra một thông nhưng phải có cơ sở lí giải hợp lí, thuyết 

phục.  

Hướng dẫn chấm:  

- Học sinh nêu được thông điệp: 0,5 điểm. 

- Học sinh lí giải thuyết phục: 0,5 điểm. 

1.0 

II  LÀM VĂN 7,0 

 1 Từ tấn thảm kịch trong chiến tranh được tái hiện trong đoạn trích 

phần đọc hiểu hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy 

nghĩ của anh/chị về ý nghĩa của cuộc sống hòa bình. 

2,0 

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 

Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - 

phân - hợp, móc xích hoặc song hành. 

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

ý nghĩa của cuộc sống hòa bình 

0,25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận 

Học sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai 

vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải nhận thức rõ ý nghĩa 

của cuộc sống hòa bình. Có thể theo hướng sau: 

- Chỉ khi có được hòa bình, con người mới có thể sống trọn vẹn nhất, 

đất nước mới có thể phát triển toàn diện, thế giới mới có thể gắn kết... 

0,75 
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hòa bình là trạng thái, tâm thế sống thăng hoa nhất, nhân bản nhất của 

nhân loại. 

 - Hòa bình luôn là biểu tượng của sự bình yên là niềm mơ ước của 

nhân loại. Chúng ta được sống trong môi trường hòa bình ngày hôm 

nay chính là niềm hạnh phúc của chúng ta 

- Nhân loại đấu tranh không ngừng nghỉ vì một nền hòa bình bền vững 

cho cả thế giới. 

Hướng dẫn chấm: 
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu 

biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữ lí lẽ và dẫn chứng (0,75 

điểm). 

- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không 

có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (0,5 điểm). 

- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, 

không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng 

hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm). 

Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù 

hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

Hướng dẫn chấm: 
- Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. 

0,25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới 

mẻ. 

Hướng dẫn chấm: Học sinh huy động được kiến thức và trải nghiệm 

của bản thân để bàn luận về hiện tượng đời sống;có cách nhìn riêng, 

mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, 

làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh. 

- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm. 

- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm. 

0,5 

2 Phân tích đoạn trích về cảm xúc của Mị khi bị A sử trói, nêu rõ cảm 

nhận của anh/chị về số phận và sức sống của nhân vật Mị 

5,0 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái 

quát được vấn đề. 

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Số phận và sức sống của nhân vật Mị 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm. 

- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm. 

0,5 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các 

thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các 

yêu cầu sau: 

 

* Giới thiệu tác giả (0,25 điểm), tác phẩm và đoạn thơ (0,25 điểm) 0,5 

* Phân tích đoạn trích và nêu được cảm nhận về số phận và sức sống 

của nhân vật Mị 

2,5 
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- Vẻ đẹp của đoạn trích là khả năng miêu tả số phận của nhân vật Mị, 

số phận con dâu gạt nợ bị cầm tù, bị đọa đày cả về thể xác lẫn tinh thần, 

chịu áp bức của cả tập quyền, thần quyền và cường quyền. Là số phận 

nô lệ - súc nô vô thời hạn vậy nên ước muốn đi chơi bị chặn đường, 

sức sống vừa mới hồi sinh đã bị bóp nghẹt bắt phải quay trở về thân 

phận trâu ngựa, thậm chí không bằng trâu ngựa... số phận Mị là hiện 

thân cho số phận của những người đàn bà vùng cao dưới sự thống trị 

tàn bạo của phong kiến chúa đất. 

- Gía trị đoạn trích còn là khả năng phát hiện sức sống tiềm tàng trong 

tâm hồn Mị nên kể cả khi bị trói vẫn không biết mình bị trói.  vẫn vùng 

bước đi, vẫn nghe tiếng sáo ... sức sống tiềm tàng ấy nói lên vẻ đẹp của 

khát vọng tự do, hạnh phúc trong tâm hồn những người phụ nữ miền 

núi. 

- Với ngòi bút miêu tả tinh tế sâu sắc, lối trần thuật uyển chuyển, linh 

hoạt, ngôn ngữ sinh động, chọn lọc sáng tạo, câu văn giàu tính tạo 

hình... Tô Hoài thành công khi đưa đến cho người đọc đoạn văn miêu 

tả cảm xúc của Mị trong hoàn cảnh đặc biệt để hiểu hơn về số phận và 

sức sống của nhân vật. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm. 

- Học sinh phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 1,75 điểm - 

2,25 điểm. 

- Học sinh phân tích chung chung, chưa rõ các biểu hiện: 1,0 điểm - 1,5 

điểm. 

- Học sinh phân tích sơ lược, không rõ các biểu hiện: 0,25 điểm - 

0,75 điểm. 

 

 

 

 

 

 

* Đánh giá 

- Đoạn văn thể hiện rõ sự am hiểu về phong tục, tập quán cũng như biệt 

tài miêu tả tâm lí nhân vật của Tô Hoài. 

- Đoạn trích vừa thể hiện số phận đau khổ vừa trân trọng sức sống của 

người dân lao động miền núi đồng thời tố cáo tội ác của bọn phong 

kiến, thực dân. Đó cũng là giá trị nhân đạo và giá trị hiện thực sâu sắc 

của tác phẩm. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trình bày được 2 ý: 0,5 điểm. 

- Học sinh trình bày được 1 ý: 0,25 điểm. 

0,5 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

Hướng dẫn chấm: 
- Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.  

0,25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới 

mẻ. 

Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng lí luận văn học trong quá 

trình phân tích, đánh giá; biết so sánh với các tác phẩm khác để làm 

nổi bật nét đặc sắc của truyện ngắn Tô Hoài; biết liên hệ vấn đề nghị 

luận với thực tiễn đời sống; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc. 

- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm. 

- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm. 

0,5 
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Tổng điểm 10,0 

 

 

ĐỀ 9 

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)      

Đọc đoạn trích sau: 

   Nếu cho rằng hạnh phúc chính là cảm xúc được thỏa mãn khi được hưởng thụ, thì 

ngay trong giây phút hiện tại này ta cũng đang nắm trong tay vô số điều kiện mà nhờ có nó 

ta mới tồn tại một cách vững vàng, vậy tại sao ta lại cho rằng mình chưa có hạnh phúc? Một 

đôi mắt sáng để nhìn thấy cảnh vật và những người thân yêu, một công việc ổn định vừa mang 

lại thu nhập kinh tế vừa giúp ta thể hiện được tài năng, một gia đình chan chứa tình thương 

giúp ta có điểm tựa vững chắc, một vốn kiến thức đủ để ta mở rộng tầm nhìn ra thế giới bao 

la, một tấm lòng bao dung để ta có thể gần gũi và chấp nhận được rất nhiều người. Đó không 

phải là điều kiện của hạnh phúc thì là gì? Chỉ cần nhìn sâu một chút ta sẽ thấy mình đang sở 

hữu rất nhiều thứ, nhiều hơn mình tưởng. Vì thế, đừng vì một vài điều chưa toại nguyện mà 

ta vội than trời trách đất rằng mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời. 

 Một người khôn ngoan thì không cần chạy thục mạng đến tương lai để tìm kiếm những 

thứ chỉ đem tới cảm xúc nhất thời. Họ sẽ dành ra nhiều thời gian và năng lượng để khơi dậy 

và giữ gìn những giá trị hạnh phúc mình đang có. Không cần quá nhiều tiện nghi, chỉ cần 

sống một cách bình an và vui vẻ là ta đã có hạnh phúc rồi. Mà ngay khi đời sống chưa mấy 

ổn định, ta vẫn có thể hạnh phúc vì thấy mình còn may mắn giữ được thân mạng này. Hãy 

nhìn một người đang nằm hấp hối trong bệnh viện, một người đang cố ngoi lên từ trận động 

đất, một người suýt mất đi người thân trong gang tấc, thì ta sẽ biết hạnh phúc là như thế nào 

(...) Cho nên, không có thứ hạnh phúc nào đặc biệt ở tương lai đâu, ta đừng mất công tìm 

kiếm. Có chăng nó cũng chỉ là những trạng thái cảm xúc khác nhau mà thôi. Mà cảm xúc thì 

chỉ có nghiền chứ có bao giờ đủ!.       

                                         (Hạnh phúc, trích trong Hiểu về trái tim – Minh Niệm) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Chỉ ra thao tác lập luận chính được sử dụng trong đoạn trích trên?  

Câu 2. Tìm từ / cụm từ trong đoạn trích thể hiện quan niệm của người khôn ngoan trong việc 

tìm kiếm hạnh phúc ? 

Câu 3. Qua đoạn trích, tác giả muốn phê phán loại quan niệm nào về hạnh phúc? 

Câu 4. Anh / chị có đồng tình với quan niệm của tác giả: "không có thứ hạnh phúc nào đặc 

biệt ở tương lai đâu, ta đừng mất công tìm kiếm" không? Vì sao? 

II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 

     Câu 1 (2,0 điểm)     
    Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh / chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) 

trình bày quan niệm của mình về vấn đề: cần làm gì để có cuộc sống hạnh phúc? 

    Câu 2 (5,0 điểm) 
        Phân tích vẻ đẹp tâm hồn của bà cụ Tứ qua đoạn trích sau: 

   Bà lão đặt bát đũa xuống, nhìn hai con vui vẻ: 

- Chúng mày đợi u nhá. Tao có cái này hay lắm cơ. 

Bà lão lật đật chạy xuống bếp, lễ mễ bưng ra một cái nồi khói bốc lên nghi ngút. Bà lão đặt 

cái nồi xuống bên cạnh mẹt cơm, cầm lấy cái môi vừa khuấy vừa cười: 

- Chè đây. – Bà lão múc ra một bát – Chè khoán đây, ngon đáo để cơ. 

Người con dâu đón lấy cái bát, đưa lên mắt nhìn, hai con mắt thị tối lại. Thị điềm nhiên và 

vào miệng. Tràng cầm lấy cái bát thứ hai mẹ đưa cho, người mẹ vẫn tươi cười, đon đả: 

- Cám đấy mày ạ, hì. Ngon đáo để, cứ thử ăn mà xem. Xóm ta khối nhà còn chả có cám mà 

ăn đấy. 

                (Trích Vợ nhặt, Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam 2020, tr. 31) 
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-Hết- 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

  

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3,0 

 1 Thao tác lập luận chính: bình luận  

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm. 

- Học sinh không trả lời đúng thao tác bình luận: không cho điểm. 

0,5 

2 Từ / cụm từ trong đoạn trích thể hiện quan niệm của người khôn ngoan 

trong việc tìm kiếm hạnh phúc: không cần chạy thục mạng đến tương 

lai, khơi dậy và giữ gìn những giá trị hạnh phúc mình đang có, không 

cần quá nhiều tiện nghi, sống bình an và vui vẻ.  

Hướng dẫn chấm: 

- Trả lời đúng 2 từ/cụm từ: 0,5 điểm. 

- Học sinh trả lời không đúng 1 từ/ cụm từ: trừ 0.25 điểm. 

0,5 

3 Hướng dẫn chấm:  

Qua đoạn trích, tác giả muốn phê phán: những người không ý thức được 

giá trị của những gì mình đang có, luôn chạy theo để tìm kiếm một thứ 

hạnh phúc không thật ở tương lai.  

- Trả lời được 2 ý: 1,0 điểm. 

- Trả lời được 1 trong 2 ý: 0,5 điểm. 

1,0 

4 HS có thể đồng tình, không đồng tình... nhưng phải giải thích hợp lí, 

thuyết phục.  

- Đồng tình, vì nếu chúng ta không bằng lòng với những gì đang có bây 

giờ, thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ không còn thỏa mãn với 

những thứ đạt được ở tương lai. Do vậy, cuộc tìm kiếm hạnh phúc sẽ là 

một cuộc rượt đuổi bất tận. 

- Không đồng tình, vì con người cho dù sống trong hiện tại nhưng vẫn 

phải tin tưởng những điều tốt đẹp sẽ đến ở tương lai, có như vậy chúng 

ta mới nỗ lực cố gắng để cuộc sống ngày càng hoàn thiện hơn. 

Hướng dẫn chấm:  

- Học sinh nêu sự lựa chọn: 0,25 điểm. 

- Học sinh lí giải thuyết phục: 0,75 điểm. 

1.0 

II  LÀM VĂN 7,0 

 1 Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) để trả lời cho câu hỏi sau: quan niệm 

của anh (chị) về vấn đề: cần làm gì để có cuộc sống hạnh phúc? 
2,0 

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 

Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - 

phân - hợp, móc xích hoặc song hành. 

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:cần làm gì để có cuộc sống hạnh 

phúc? 

0,25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận 

Học sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai 

vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ cần làm gì để có 

cuộc sống hạnh phúc? Có thể theo hướng sau: 

- Bằng lòng với những gì mình đang có 

- Cháy hết mình với đam mê của bản thân 

- Sống biết sẻ chia, yêu thương người khác... 

0,75 
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Hướng dẫn chấm: 
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, 

phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữ lí lẽ và dẫn chứng (0,75 điểm). 

- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không 

có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (0,5 điểm). 

- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, 

không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng 

hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm). 

Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù 

hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

Hướng dẫn chấm: 
- Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. 

0,25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới 

mẻ. 

Hướng dẫn chấm: Học sinh huy động được kiến thức và trải nghiệm 

của bản thân để bàn luận về hiện tượng đời sống;có cách nhìn riêng, 

mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, 

làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh. 

- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm. 

- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm. 

0,5 

2  Phân tích vẻ đẹp tâm hồn của bà cụ Tứ qua đoạn trích. 5,0 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái 

quát được vấn đề. 

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Phân tích vẻ đẹp tâm hồn của bà cụ Tứ qua đoạn trích. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm. 

- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm. 

0,5 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các 

thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các 

yêu cầu sau: 

 

* Giới thiệu tác giả (0,25 điểm), tác phẩm và đoạn trích (0,25 điểm) 0,5 

* Phân tích vẻ đẹp tâm hồn của bà cụ Tứ qua đoạn trích 

-Niềm vui nỗi buồn của bà cụ Tứ đều xoay quanh cuộc sống của con.  

- Lời nói, thái độ, hành động của bà là vì hạnh phúc của con: 

+ Bà đã cố gắng xoay xở, chắt chiu để có được nồi cháo cám giữa nạn 

đói thảm khốc, khi mà “xóm ta khối nhà còn chả có cám mà ăn”.  

+ Bà đã tự vực dậy tinh thần của chính mình, trở nên hoạt bát vui vẻ để 

cổ vũ, truyền niềm tin, niềm hy vọng giúp các con vượt qua nạn đói: 

. Bà vui vẻ khi vào bếp bưng nồi cháo cám 

. Khi bưng nồi cháo cám lên, bà vừa khuấy vừa cười 

. Khi múc cho Tràng, bà vẫn tươi cười đon đả 

2,5 
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. Lời nói của bà với Tràng, vừa là lời giới thiệu, vừa là lời thanh minh, 

đồng thời cũng là lời động viên để cho các con ăn không cảm thấy 

buồn tủi trong bữa cơm ngày đói.  

=> Ở bà cụ Tứ, ta thấy hình ảnh một người mẹ lam lũ vất vả nhưng giàu 

lòng yêu thương, giàu đức hi sinh. Đó cũng là hình ảnh tiêu biểu của 

người phụ nữ Việt Nam nói chung 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm. 

- Học sinh phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 1,75 điểm - 

2,25 điểm. 

- Học sinh phân tích chung chung, chưa rõ các biểu hiện: 1,0 điểm - 1,5 

điểm. 

- Học sinh phân tích sơ lược, không rõ các biểu hiện: 0,25 điểm - 

0,75 điểm. 

* Đánh giá 

- Đoạn trích đã tập trung thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của người mẹ:  giàu 

lòng yêu thương, giàu đức hy sinh, niềm tin, niềm lạc quan tin vào 

tương lai tươi sáng, dành cả cuộc đời để lo cho con cái, làm tất cả chỉ 

vì mong muốn hạnh phúc sẽ đến với con mình. 

- Qua đó, nhà văn đã truyền tải đến người đọc những thông điệp sâu 

sắc:  

+ Cuộc đời dù có lúc khó khăn, thậm chí nghiệt ngã, nhưng chính tình 

thương yêu sẽ cho con người sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh.  

+ Không có thứ tình yêu nào cao thượng hơn, bao la hơn tình yêu của 

người mẹ dành cho con cái.  

+ Hoàn cảnh dù có thảm khốc đến đâu vẫn không thể hủy diệt được 

những giá trị đạo đức tốt đẹp ở con người. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trình bày được 2 ý: 0,5 điểm. 

- Học sinh trình bày được 1 ý: 0,25 điểm. 

0,5 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

Hướng dẫn chấm: 
- Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.  

0,25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 

Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng lí luận văn học trong quá 

trình phân tích, đánh giá; biết so sánh với các tác phẩm khác để làm nổi 

bật nét đặc sắc trong sáng tác của nhà văn Kim Lân; biết liên hệ vấn đề 

nghị luận với thực tiễn đời sống; lập luận chặt chẽ, luận điểm rõ rang. 

- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm. 

- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm. 

0,5 

Tổng điểm 10,0 

 

 

 

ĐỀ 10 

I.  ĐỌC HIỂU (3,0 điểm). 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 
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“Bản lĩnh là khi bạn dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt. Muốn có bản lĩnh bạn 

cũng phải kiên trì luyện tập. Chúng ta thường yêu thích những người có bản lĩnh sống. Bản 

lĩnh đúng nghĩa chỉ có được khi bạn biết đặt ra mục tiêu và phương pháp để đạt được mục 

tiêu đó. Nếu không có phương pháp thì cũng giống như bạn đang nhắm mắt chạy trên con 

đường có nhiều ổ gà. Cách thức ở đây cũng rất đơn giản. Đầu tiên, bạn phải xác định được 

hoàn cảnh và môi trường để bản lĩnh được thể hiện đúng lúc, đúng nơi, không tùy tiện. Thứ 

hai bạn phải chuẩn bị cho mình những tài sản bổ trợ như sự tự tin, ý chí, nghị lực, quyết 

tâm… Điều thứ ba vô cùng quan trọng chính là khả năng của bạn. Đó là những kỹ năng đã 

được trau dồi cùng với vốn tri thức, trải nghiệm. Một người mạnh hay yếu quan trọng là tùy 

thuộc vào yếu tố này. Bản lĩnh tốt là vừa phục vụ được mục đích cá nhân vừa có được sự hài 

lòng từ những người xung quanh. Khi xây dựng được bản lĩnh, bạn không chỉ thể hiện được 

bản thân mình mà còn được nhiều người thừa nhận và yêu mến hơn.”  

(Tuoitre.vn - Xây dựng bản lĩnh cá nhân) 

Câu 1. Theo tác giả, thế nào là người bản lĩnh? 

Câu 2. Nêu tác dụng của biện pháp so sánh trong câu sau: Nếu không có phương pháp thì 

cũng giống như bạn đang nhắm mắt chạy trên con đường có nhiều ổ gà 

Câu 3. Anh/ chị hãy nêu một biểu hiện của người có bản lĩnh mà anh/ chị thấy trong cuộc 

sống  

Câu 4. Anh/ chị có cho rằng: dám nghĩ, dám làm là người có bản lĩnh không? Vì sao?   

II.  LÀM VĂN (7,0 điểm)  

Câu 1 (2,0 điểm):  

Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 200 chữ về điều bản thân cần làm để trở thành 

người có bản lĩnh. 

Câu 2 (5,0 điểm): 

Cảm nhận của anh/chị về hình tượng Em trong đoạn thơ dưới đây: 

 Dữ dội và dịu êm 

 Ồn ào và lặng lẽ 

 Sông không hiểu nổi mình 

 Sóng tìm ra tận bể 

 

 Ôi con sóng ngày xưa 

 Và ngày sau vẫn thế 

 Nỗi khát vọng tình yêu 

 Bồi hồi trong ngực trẻ 

(Sóng, Xuân Quỳnh, Ngữ văn 12) 

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I 

 ĐỌC HIỂU 3.0 

1 Bản lĩnh là khi bạn dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt 0.5 

2 - Tăng sức gợi hình, gợi cảm. 

- Nhấn mạnh, khẳng định hậu quả của thiếu phương pháp trong việc 

thực hiện mục tiêu.  

0.5 

3 - Nêu 1 biểu hiện hợp lí.  

- Ví dụ: Khi gặp một sự việc không như mong muốn, luôn bình tĩnh 

xem xét vấn đề ở góc độ tích cực để giải quyết, không dễ dàng buông 

xuôi, dám đấu tranh với cái ác, cái xấu… 

 

1.0 
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4 Thí sinh bộc lộ quan điểm của mình, nhưng có lí giải hợp lí. 

Gợi ý:  

- Đồng ý. Vì:  

+ Dám nghĩ dám làm vừa phục vụ được mục đích cá nhân vừa có 

được sự hài lòng từ những người xung quanh.  

+ Giúp cho bản thân có được sự tự tin trong cuộc sống, từ đó đề ra 

những mục tiêu và dám thực hiện chúng. 

+ Dễ dàng thừa nhận những sai sót, khuyết điểm của mình và tiếp thu 

những cái hay, cái mới. 

+ Trước những cám dỗ của cuộc sống, người bản lĩnh hoàn toàn có 

thể tự vệ và tự ý thức được điều cần phải làm. 

- Không đồng ý. Vì:  

+ Không dám nghĩ, dám làm, sẽ không đủ tự tin, không đạt được 

thành công. 

+ Thiếu bản lĩnh sẽ thành người nhu nhược, hay dựa dẫm. 

+ Có hành vi lệch lạc, không đúng chuẩn mực đạo đức … 

1.0 

II 

 LÀM VĂN 7.0 

1 Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 200 chữ về điều bản thân cần 

làm để trở thành người có bản lĩnh  

2.0 

 a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn  

Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - 

phân - hợp, móc xích hoặc song hành.  

0.25 

 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Thái độ sống của bản thân để thành công trong cuộc sống. 

0.25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận  

Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề 

nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ việc lựa chọn thái độ sống 

của bản thân để thành công trong cuộc sống.  

Có thể theo hướng sau:  

– Bản lĩnh là sự tự khẳng định mình, bày tỏ những quan điểm cá nhân 

và có chính kiến trong mọi vấn đề. Người bản lĩnh dám đương đầu với 

mọi thử thách để đạt điều mong muốn. 

- Sống bản lĩnh giúp cho bản thân có được sự tự tin trong cuộc sống,từ 

đó đề ra những mục tiêu và dám thực hiện chúng. 

– Trước những cám dỗ của cuộc sống, người bản lĩnh hoàn toàn có thể 

tự vệ và tự ý thức được những điều cần làm. 

– Phê phán những người sống thiếu bản lĩnh, họ bị lệ thuộc vào suy 

nghĩ và chính kiến của người khác… 

– Ý thức được bản thân cần có bản lĩnh trong cuộc sống và rút ra bài 

học hành động phù hợp cho bản thân.  

1.0 

 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.  

0.25 

 

e. Sáng tạo  

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới 

mẻ.  

0.25 

2. 2. Cảm nhận của anh/chị về hình tượng Em trong đoạn thơ Sóng 5,0 

a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận:  

Mở bài nêu được vấn đề; thân bài triển khai được vấn đề; kết bài khái 

quát được vấn đề. 

0,25 
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b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Cảm nhận của anh/chị về hình tượng Em 
0,5 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

    Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt 

các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm 

bảo các yêu cầu sau: 

 

1. Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm 

- Xuân Quỳnh (1942 - 1988) là thơ nữ hiện đại hiếm hoi xuất hiện nổi 

bật trên thị đàn văn học thời kháng chiến chống Mỹ, Xuân Quỳnh 

được xem là nữ thi sĩ nổi tiếng với nhiều bài thơ tình được nhiều 

người biết đến như Thuyền và Biến, Sóng, Thơ tình cuối mùa thu, 

Tiếng gà trưa... Thơ chị luôn ăm ắp những cảm xúc, những cung bậc 

tình cảm, nhiều lo âu và luôn da diết cho những khát vọng đời thường 

như chính tính cách con người chị vậy.  

- Và Sóng, có lẽ cǜng được viết ra trong những ăm ắp của cung bậc 

cảm xúc như thế. Thi phẩm được sáng tác tại của biển Diêm Điềm, 

khi nhà thơ đã từng trải qua những đau đớn, đổ vỡ trong tình yêu. Bài 

thơ là một trong những thi phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp sáng 

tác của nữ sĩ, được in trong tập thơ Hoa dọc chiến hào. 

0,5 

2. Phân tích cuộc hành trình đi tìm tình yêu đích cảm nhận thức: 

“Sông không hiểu nổi mình 

Sóng tìm ra tận bể” 

+ Sống trong tương quan với biển là một không gian nhỏ hẹp, chật 

chội, đầy tù túng. Người con gái Xuân Quỳnh đã khéo léo mượn hình 

ảnh sóng từ bỏ lòng sông chật hẹp để đến với đại dương mênh mông 

để nói lên cái khát vọng được hướng tới tình yêu tuyệt đích vô biên. 

Đó là thứ tình yêu chân chính đầy sự bao dung  

dung, vị tha thấu hiểu sẻ chia. 

+ Có thể thấy, ngay trong khổ thơ đầu tiên này một nét mới mẻ trong 

quan niệm về tình yêu. Người con gái khao khát yêu đương nhưng 

không còn nhẫn nhục, cam chịu nữa. Nếu “Sông không hiểu nổi 

mình” thì sóng sóng dứt khoát từ bỏ nơi chật hẹp đó “tìm ra tận bế”, 

đến với cái cao rộng, cải lớn lao để tìm câu trả lời. Đặc biệt cụm từ 

“tìm ra tận” là tìm đến tận cùng, là quyết tâm thật mạnh mẽ, quyết liệt, 

sẽ đi đến cùng, để tìm đến nơi được vẫy vùng, được sống là mình, 

được thấu hiểu. 

- Vẻ đẹp hiện đại: khát vọng tình yêu mãnh liệt, cháy bỏng 

“Ôi con sóng ngày xưa  

Và ngày sau vẫn thế  

Nỗi khát vọng tình yêu 

Bồi hội trong ngực trẻ”. 

+ Từ cảm thán “ôi”: Như tiếng lòng, như lời thốt lên đầy da diết, thổn 

thức. Đó là tiếng lòng của người con gái đang khao khát về tình yêu. 

Tình yêu cǜng như những con sóng, chẳng bao giờ yên bình, êm ả mà 

đầy những thăng trầm. Chính vì điều đó mà tình yêu còn tồn tại mãi  

+ Tuổi trẻ sinh ra là để yêu, và tình yêu có vị trí đặc biệt cho riêng 

tuổi trẻ. Tình yêu đến bên ta như những con sóng nhỏ vỗ vào hồn để 

tim ta bồi hồi trong lồng ngực, để tâm hồn ta trào dâng bao “khát 

vọng” cồn cào. 

- Trạng thái cảm xúc đối lập mà thống nhất trong trái tim người con 

 

   1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 
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gái đáng yêu. . 

“Dữ dội và dịu êm  

Ồn ào và lặng lẽ” 

+ Hình ảnh sống hiện ra với nhiều đối cực khác nhau. Đây là những 

biểu hiện thường thấy ở những con sóng gợi lên những nét tương 

động với người con gái khi yêu lúc thì dịu dàng đằm thắm, lúc thì 

mạnh mẽ dữ dội. Dù cho người phụ nữ có mang bao nhiêu nét đẹp 

hiện đại thì dường như cǜng có những nét trạng thái không bao giờ 

đổi thay trong trái tim yêu. 

+Tính khí của người con gái khi yêu là vậy, nó vốn mang trong mình 

nhiều đối cực mâu thuẫn nhưng đó lại là những mâu thuẫn trong thống 

nhất bởi tất cả đều là biểu hiện của một trái tim chân thành mãnh liệt. 

* Bàn luận, đánh giá 

- Sóng luôn vận động như tình yêu gắn liền với những khát khao, trăn 

đánh giá trở không yên, như người phụ nữ khi yêu luôn da diết nhớ 

nhung, cồn cào ước vọng về một tình yêu vững bền chung thủy. 

- Qua hình tượng sóng, tác giả phác họa được những nét đẹp truyền 

thống của người phụ nữ trong tình yêu: đằm thắm, dịu dàng, hồn hậu, 

chung thủy. Mặt khác, hình tượng sóng cǜng thể hiện được nét đẹp 

hiện đại của người phụ nữ trong tình yêu: táo bạo, mãnh liệt, dám 

vượt mọi trở ngại để giữ gìn hạnh phúc; dù có phấp phòng trước cái 

vô tận của thời gian, nhưng vẫn tin vào sức mạnh của tình yêu 

* Nghệ thuật: 

- Sử dụng nghệ thuật tương phản 

- Nghệ thuật nhân hóa 

- Hình ảnh ẩn dụ 

- Ngôn ngữ bình dị, mộc mạc, giàu sức gợi 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt 
0,25 

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách 

diễn đạt mới mẻ 
0,5 

 

ĐỀ 11 

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích: 

“Nhà” chỉ là một từ ngắn ngủi, nó không đồng nghĩa với sự bình yên, nhưng chúng ta 

vẫn luôn khao khát rằng nó gắn với sự bình yên. Và khi nào “nhà” trái nghĩa với bình yên 

thì đó là khởi đầu cho sự bất hạnh. 

Tôi tin rằng, mái nhà nào cũng từng có lúc đồng nghĩa với niềm vui và có cả sự bình 

yên. Nhưng bạn của tôi ơi, sự bình yên của nhà không phải là sự có sẵn . “Nhà” là phần cứng 

, còn sự bình yên, hạnh phúc, niềm vui là phần mềm. Gia đình là phần cứng còn tình yêu và 

sự thấu hiểu là phần mền. 

Vậy cho nên , sự bình yên là thứ phải được thiết lập , và vì thế, có thể tái thiết lập. 

Bằng một nụ cười xoa dịu , bằng một câu nói vị tha, bằng sự yêu thương nhẫn nhịn, bằng trái 

tim sẻ chia, bằng cái nắm tay thấu hiểu, hay có thể bằng một giọt nước mắt. Để kéo những 

trái tim về gần với nhau. Để biến “nhà” thành một nơi ta phải luyến tiếc khi rời xa và mong 

mỏi quay về.    
(Trích Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân, NXB 

Hội Nhà văn, 2020, tr.15) 

Thực hiện các yêu cầu sau: 
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Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. 

Câu 2. Theo đoạn trích, chúng ta phải làm gì để thiết lập sự bình yên cho gia đình? 

Câu 3. Theo anh/ chị, vì sao tác giả cho rằng: “Sự bình yên của nhà không phải là điều có 

sẵn” ? 

Câu 4. Anh/ chị có đồng tình với ý kiến: “Tôi tin rằng , mái nhà nào cũng từng có lúc đồng 

nghĩa với niềm vui và có cả sự bình yên không ? Vì sao? 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)   

Câu 1 (2.0 điểm) 

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 

chữ) trình bày những điều cần làm để gia đình luôn được bình yên. 

Câu 2 (5.0 điểm)  

     Anh/chị hãy phân tích tâm trạng bà cụ Tứ  qua đoạn trích sau: 

Bà lão cúi đầu nín lặng. Bà hiểu rồi. Lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra biết bao 

cơ sự , vừa ai oán xót thương cho số kiếp đứa con mình. Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng 

cho con những lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái nở mặt sau này. 

Còn mình thì…Trong kẻ mắt kèm nhèm của bà rỉ xuống hai dòng nước mắt…biết rằng chúng 

có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không. 

Bà lão khẽ thở dài ngẩng lên, đăm đăm nhìn người đàn bà. Thị cúi mặt xuống, tay vân 

vê tà áo đã rách bợt. Bà lão nhìn thị và bà nghĩ: Người ta có gặp bước khó khăn đói khổ này 

người ta mới lấy đến con mình mà con mình mới có vợ được…Thôi thì bổn phận bà là mẹ , 

bà đã chẳng lo lắng được cho con.. May ra mà qua khỏi được cái tao đoạn này thì thằng con 

bà cũng có vợ, nó yên bề nó, chẳng may ông giời bắt chết cũng phải chịu chứ biết thế nào mà 

lo cho hết được?  

Bà lão khẽ dặng hắng một tiếng , nhẹ nhàng bảo với “nàng dâu mới” 

-Ừ, thôi thì các con phải duyên, phải kiếp với nhau u cũng mừng lòng. 

Tràng thở phào một cái, ngực nhẹ hẳn đi. Hắn khẽ ho một tiếng, bước từng bước dài 

ra sân. Bà cụ Tứ vẫn từ tốn tiếp lời. 

- Nhà ta thì nghèo con ạ. Vợ chồng mày liệu mà bảo ban nhau làm ăn. Rồi ra may 

ông giời cho khá… Biết thế nào hở con, ai giàu ba họ, ai khó ba đời? Có ra thì rồi con cái 

chúng mày về sau. 

(Trích Vợ nhặt, Kim Lân, Ngữ văn 12, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam,tr. 28, 29)  

 

------ Hết ------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3.0 

 

 

1 Phương thức biểu đạt chính: nghị luận 0.5 

2 Theo đoạn trích, chúng ta phải: Bằng một nụ cười xoa dịu, một câu 

nói vị tha, sự yêu thương nhẫn nhịn, trái tim sẻ chia, nắm tay thấu 

hiểu, giọt nước mắt, để thiết lập sự bình yên. 

0.75 

3 Tác giả cho rằng “sự bình yên không phải có sẵn”,  bởi sự bình yên, 

niềm vui, hạnh phúc chỉ được tạo ra khi các thành viên trong gia đình 

có sự tôn trọng, yêu thương, quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu, thông cảm 

với những vui buồn trong cuộc sống của nhau. 

0.75 
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4 - Học sinh trình bày quan điểm đồng tình/ không đồng tình hoặc đồng 

tình một nửa. 

- Lí giải  hợp lý, thuyết phục. 

1.0 

II 

 

LÀM VĂN 7.0 

Câu 1: Viết đoạn văn về những điều cần làm để gia đình bình yên 2.0 

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn: Thí sinh có thể trình bày đoạn 

văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng- phân – hợp, móc xích hoặc song hành. 

0.25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Những điều cần làm để gia đình bình 

yên. 

0.25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận: Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận 

phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ 

nững điều cần làm để gia đình bình bình yên. Có thể triển khai theo hướng: 

- Mỗi người cần có ý thức xây dựng chốn bình yên cho mình, cần phải biết 

yêu thương, sẻ chia, cảm thông, thấu hiểu, đùm bọc lẫn nhau, cần nâng niu 

trân trọng, giữ gìn hạnh phúc. 

- Cần ý thức mình là thành viên quan trọng của gia đình trong việc thiết lập 

sự bình yên. 

- Cần sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái, đề cao và bảo vệ chốn bình yên 

của mình. 

- Học tập, phấn đấu để tạo niềm vui, niềm tự hào cho mái ấm bình yên.  

1.0 

d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt 0.25 

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt 

mới mẻ. 

0.25 

 Câu 2: Phân tích tâm trạng bà cụ Tứ  trong đoạn trích. 5.0 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận  

Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát 

được vấn đề. 

0.25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : 

Tâm trạng bà cụ Tứ  trong đoạn trích. 

0.5 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm  

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao 

tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu 

sau: 

* Giới thiệu khái quát về tác giả Kim Lân, tác phẩm “Vợ nhặt”và đoạn trích 

* Nội dung: Tâm trạng bà cụ Tứ được thể hiện trong đoạn trích: 

- Ai oán xót thương cho số kiếp của Tràng; tủi thân, xót phận cho chính mình. 

- Thấu hiểu, đồng cảm cho cảnh ngộ của của người vợ nhặt; 

- Mừng vui khi Tràng có vợ; khuyên bảo, an ủi, động viên và gieo rắc niềm 

tin, sự lạc quan cho vợ chồng Tràng. 

* Nghệ thuật: miêu tả và phân tích tâm lí nhân vật sắc sảo; ngôn ngữ độc thoại 

nội tâm chân thực, tinh tế; sử dụng hiệu quả thành ngữ, câu nói dân gian; lối 

kể chuyện hấp dẫn;  xây dựng tình huống truyện độc đáo… 

* Đánh giá chung: 

-  Qua tâm trạng bà cụ Tứ, thấy được vẻ đẹp tâm hồn của một người mẹ: yêu 

thương con sâu sắc; có tấm lòng nhân hậu, bao dung, vị tha.  

- Qua diễn biến tâm trạng của bà cụ Tứ, thấy được: giá trị hiện thực và nhân 

đạo sâu sắc, mới mẻ của tác phẩm; góp phần bộc lộ chủ đề và tư tưởng của 

 

 

 

0.5 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 
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tác phẩm; khẳng định tài năng cũng như phong cách nghệ thuật độc đáo của 

Kim Lân. 

d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt 0.25 

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt 

mới mẻ. 

0.5 

 TỔNG ĐIỂM 10.0 

Lưu ý chung:  Dưới đây chỉ là những ý cơ bản học sinh cần đáp ứng; việc cho điểm cụ thể, 

giáo viên cần chú ý kĩ năng làm bài và sự sáng tạo của học sinh, tránh việc đếm ý cho điểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ 12 

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)   

Đọc đoạn trích sau: 

      Cách đi đứng, lời ăn tiếng nói, cách ăn mặc… của bạn đều phản ánh cách nghĩ của chính 

bạn. Một hình dạng bề ngoài nhếch nhác, luộm thuộm là sự thể hiện ra bên ngoài của một 

suy nghĩ cẩu thả, hời hợt; trong khi một dáng đi quả quyết, đầu ngẩng cao là biểu hiện của 

một sức mạnh tiềm ẩn và một sự tự tin lớn vào bản thân. Bạn là sản phẩm của chính ý nghĩ 

của bạn. Bạn tin bạn là người như thế nào, bạn sẽ là như thế ấy. 

      Ý nghĩ là nguồn gốc của mọi thành công, mọi phát minh và khám phá, mọi của cải vật 

chất và tất cả các thành tựu của nhân loại. Không có ý nghĩ sẽ không có thuốc men, không 

có những viện bảo tàng, công trình kiến trúc nguy nga tráng lệ, không có những vở kịch và 

những tác phẩm vĩ đại, cũng không có cả những tiện nghi vật chất hiện đại cho chúng ta hôm 

nay – và thực tế là, cũng không có sự tiến bộ qua các chế độ xã hội từ thời sơ khai của con 

người. 

     Ý nghĩ của bạn – hay lực chi phối – quyết định tính cách, nghề nghiệp và toàn bộ cuộc 

sống hàng ngày của bạn. Một nhà hiền triết nào đó nói rằng: “Ý nghĩ làm con người mạnh 

mẽ hơn hay hủy hoại anh ta”. Và khi bạn nhận ra rằng không một hành động hay phản ứng 

nào, bất kể tốt hay xấu, mà không bắt nguồn từ một ý nghĩ, thì khi đó bạn mới thấy rằng câu 

ngạn ngữ “gieo nhân nào gặt quả ấy” hay câu nói của Shakespeare “Không có gì tốt hoặc 

xấu; tốt, xấu nằm ở suy nghĩ của con người mà thôi” mới khôn ngoan làm sao !”.  
(Trích “Sức mạnh niềm tin” – Claude M. Bristol – Vương Bảo Long dịch) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính trong văn bản. (0,5 điểm) 

Câu 2: Theo tác giả, những biểu hiện nào phản ánh cách nghĩ của mỗi người ?(0,5 điểm) 

Câu 3: Anh/chị hiểu như thế nào về ý nghĩa câu văn: Ý nghĩ làm con người mạnh mẽ hơn hay 

hủy hoại anh ta”  (1,0 điểm) 

Câu 4: Anh/ chị có đồng tình với quan điểm “Không có gì tốt hoặc xấu; tốt, xấu nằm ở suy 

nghĩ của con người mà thôi” không? Vì sao? (1,0 điểm) 

II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1 (2.0 điểm):  



 36 

Từ đoạn trích phần đọc hiểu, anh/chị hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) bàn về vấn đề: Suy 

nghĩ làm nên con người bạn. 

Câu 2 (5.0 điểm): 

 Cảm nhận của anh/ chị về vẻ đẹp của cây xà nu trong đoạn trích:  

   Trong rừng ít có loại cây nào sinh sôi nảy nở khỏe như vậy. Cạnh một cây xà nu mới ngã 

gục, đã có bốn năm cây con mọc lên, ngọn xanh rờn, hình nhọn mũi tên lao thắng lên bầu 

trời. Cũng có ít loại cây ham ánh sáng mặt trời đến thế. Nó phóng lên rất nhanh để tiếp lấy 

ánh nắng (...) Đạn đại bác không giết nổi chúng, những vết thương của chúng chóng lành 

như trên một thân thể cường tráng. Chúng vượt lên rất nhanh, thay thế những cây đã ngã... 

Cứ thế, hai ba năm nay, rừng xà nu ưỡn tầm ngực lớn của mình ra, che chở cho làng.. 
(Trích Rừng xà nu, Ngữ văn 12, tập hai, NXB 

Giáo dục Việt Nam, 2008, tr.38) 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

Phần 
 

Nội dung Điểm 

Đọc 

hiểu 

1 Phương thức biểu đạt nghị luận/phương thức nghị luận 0.5 

2 Những biểu hiện nào phản ánh cách nghĩ của mỗi người: Cách đi đứng, 

lời ăn tiếng nói, cách ăn mặc… 

 

0.5 

3 Câu văn: Ý nghĩ làm con người mạnh mẽ hơn hay hủy hoại anh ta được 

hiểu là:  

- Khi một con người có suy nghĩ tích cực, suy nghĩ đó sẽ tạo ra niềm tin, 

truyền động lực để anh ta trở nên mạnh mẽ. 

- Ngược lại, khi một người có suy nghĩ tiêu cực thì đó sẽ trở thành chướng 

ngại, trì kéo anh ta, làm cho anh ta rơi vào trạng thái tự ti, yếm thế và cuối 

cùng dẫn đến thất bại. 

1.0  

4 Thí sinh được tự do lựa chọn quan điểm đồng tình/ không đồng tình/ đồng 

tình một nửa nhưng phải lí giải hợp lí, thuyết phục.Sau đây là gợi ý: 

+ Thế giới xung quanh được nhìn nhận và đánh giá theo lăng kính chủ 

quan của mỗi người, và tùy vào thái độ sống, trạng thái cảm xúc mà con 

người có cái nhìn khác nhau về ngoại cảnh. 

+ Khi một con người có suy nghĩ tiêu cực, yếm thế, họ sẽ nhìn mọi thứ một 

cách u ám, tiêu cực. 

+ Ngược lại, nếu con người có suy nghĩ tích cực,chủ động, họ sẽ thấy mọi 

thứ tươi đẹp, lạc quan. 

1.0 

Làm 

văn 

1 Viết đoạn văn 200 chữ trả lời câu hỏi: Vì sao mỗi người đều khát khao 

sự đồng cảm của người khác? 

2.0 

a) Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn: học sinh có thể trình bày đoạn 

văn theo cách diễn dịch, quy nạp, móc xích, song hành, tổng-phân-hợp. 

0.25  

b) Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: nêu quan điểm về vấn đề: Suy nghĩ 

làm nên con người bạn.  

0.25  

c) Triển khai vấn đề nghị luận: Thí sinh có nhiều hướng để triển khai nhưng 

cần bám sát trọng tâm vấn đề . Có thể triển khai theo ý sau: 

1.0 
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- Mỗi con người sinh ra đều có những tố chất ,hoàn cảnh sống khác nhau, 

và từ đó dẫn đến cách nhìn nhận, đánh giá và suy nghĩ khác nhau.  

- Suy nghĩ luôn là yếu tố đầu tiên, định hướng hành động, tạo nên thói 

quen, hình thành tính cách. 

- Vì vậy, nếu bạn suy nghĩ tích cực, bạn sẽ nhìn nhận mọi thứ một cách 

đẹp đẽ, trở thành con người sống lạc quan và gặt hái được thành công; 

ngược lại, nếu suy nghĩ tiêu cực, bạn sẽ tự ti, chán nản, thất vọng… dần 

dần sẽ hủy hoại cuộc đời của chính mình. 

- Nhận thức được rằng “suy nghĩ tạo nên con người”, chúng ta cần phải 

học cách suy nghĩ tích cực, đúng đắn.  

d) Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, đặt câu. 0.25  

e) Sáng tạo: có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề 

nghị luận. 

0.25 

2 Cảm nhận của anh/ chị về vẻ đẹp của cây xà nu trong đoạn trích sau :  

    Trong rừng ít có loại cây nào sinh sôi nảy nở khỏe như vậy. Cạnh một 

cây xà nu mới ngã gục, đã có bốn năm cây con mọc lên, ngọn xanh rờn, 

hình nhọn mũi tên lao thắng lên bầu trời. Cũng có ít loại cây ham ánh sáng 

mặt trời đến thế. Nó phóng lên rất nhanh để tiếp lấy ánh nắng (...) Đạn đại 

bác không giết nổi chúng, những vết thương của chúng chóng lành như 

trên một thân thể cường tráng. Chúng vượt lên rất nhanh, thay thế những 

cây đã ngã... Cứ thế, hai ba năm nay, rừng xà nu ưỡn tầm ngực lớn của 

mình ra, che chở cho làng... 

 

5.0 

a) Bài làm có hình thức của một bài văn hoàn chỉnh: có đầy đủ bố cục 3 

phần Mở bài, Thân bài, Kết bài. 

0.25 

b) Xác định đúng vấn đề nghị luận: về vẻ đẹp của cây xà nu trong đoạn 

“Trong rừng ít ….che chở cho làng...” 

0.5 
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--- Hết ---  

 

ĐỀ 13 

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc đoạn trích: 

Mỗi người đều có những điểm mạnh nhất định của mình, vì vậy bạn đừng bao giờ chối 

bỏ bản thân, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang đánh mất đi cơ hội để hoàn thiện mình. 

Được là chính mình, bạn sẽ không phải mệt mỏi, khổ sở vì phải mang một chiếc mặt nạ khi 

đối diện với người khác. Nếu bản thân muốn thay đổi, bạn không cần quan tâm đến lời nói 

của người khác, mà vẫn cứ là mình trước những lời bình phẩm của người xung quanh […]. 

Chỉ cần bạn sống chân thành, thẳng thắn thì không phải bận tâm vì những lời gièm pha từ 

người khác. Trung thực với bản thân, không che đậy điểm yếu của mình, mạnh dạn nhìn thẳng 

vào thực tại. […]. Chấp nhận mọi khía cạnh của chính bạn, dành thời gian để đối xử tốt với 

bản thân, khi đó hạnh phúc sẽ đến với bạn. 

c) Triển khai vấn đề nghị luận: Thí sinh có nhiều hướng triển khai vấn đề 

nhưng cần vận dụng các thao tác lập luận để giải quyết đúng trọng tâm. 

Cần đáp ứng những nội dung sau: 

*Giới thiệu về tác giả Nguyễn Trung Thành và tác phẩm " Rừng xà nu" 

*phân tích hình ảnh cây xà nu trong đoạn trích  

- Vẻ đẹp sinh học: tươi tốt, khỏe khoắn, ham ánh nắng, lao thẳng lên bầu 

trời, giàu sức sống… 

- Gợi màu sắc, không gian núi rừng Tây Nguyên, gắn với cuộc sống sinh 

hoạt và những sự kiện trọng đại của dân làng Xô Man 

- Hình tượng cây xà nu mang vẻ đẹp tương ứng, song hành với các thế hệ 

cách mạng tiếp nối của dân làng Xô Man: Những cây cổ thụ đại diện cho 

lớp người già như cụ Mết, những cây xà nu trưởng thành như Tnú, Mai, 

Dít… 

- Những nỗi đau cây xà nu phải chịu cũng mà con người nơi đây phải trải 

qua: “có những cây bị chặt ngang mình ... ở chỗ vết thương nhựa ứa ra rồi 

dần bầm lại rồi đặc quyện thành từng cục máu lớn ...”như hình ảnh anh 

Xút, bà Nhan,Tnú.. 

- Là kiểu ẩn dụ độc đáo về sức sống bất diệt, tinh thần bất khuất, sức mạnh 

vùng dậy của dân làng Xô Man trong phong trào đấu tranh vũ trang.Cả 

ngọn đồi xà nu hàng trăm cây gắn bó với nhau như cộng đồng người Tây 

Nguyên đoàn kết đánh giặc..Cây xà nu sinh sôi nảy nở, ham ánh sáng mặt 

trời như người Tây Nguyên chân chất khao khát tự do. 

*Nghệ thuật: ngòi bút miêu tả sinh động, hiểu biết sâu sắc về cây và người 

Tây Nguyên, giàu chất sử thi, ngôn ngữ giản dị, nghệ thuật ẩn dụ và đối 

sánh,âm hưởng trang trọng. 

3.5 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

 

 

0.5 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

0.5 

 

d) Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, đặt câu. 0.25 

e) Sáng tạo: Bài làm có sáng tạo trong cách thức trình bày hoặc có cách 

nhìn mới mẻ, thuyết phục về nội dung tư tưởng. 

0.5 
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Cuộc sống có đôi khi không như ta mong đợi, có những việc xảy ra khiến ta không vui, 

bạn hãy học cách buông bỏ, tự mình vun đắp cho tâm hồn mình. Đừng trông chờ, hy vọng 

quá nhiều, rồi thất vọng càng nhiều. Sống một cách đơn giản, suy nghĩ đơn giản, sống trọn 

vẹn với những đam mê, bạn sẽ tìm được con đường đi đúng đắn. […] Muốn sống tốt cuộc 

sống của mình, bạn phải biết cách hưởng thụ cuộc sống, không ngần ngại tìm kiếm những 

điều khiến bản thân vui vẻ. Để không phải đắn đo, suy nghĩ đi con đường nào là đúng, chỉ 

cần bạn tin tưởng, cẩn trọng một chút, bạn sẽ tìm được mục tiêu khiến mình kiên định bước 

đi. Cho dù có thất bại, hãy xem mỗi lần vấp ngã là một lần trải nghiệm, giúp bạn tích lũy 

thêm kinh nghiệm. 

Hãy luôn là chính mình, sống một cuộc sống tự do, tự tại và làm tất cả những gì mình 

thích. 
           (Trích Sống phải là chính mình – Minh Uyên, baoninhthuan.com.vn, ngày 18/8/2020) 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.  

Câu 2. Anh chị hiểu như thế nào là “chối bỏ bản thân”.  

Câu 3. Tác giả đã đưa ra những lời khuyên nào về cách ứng xử trước thất bại.  

Câu 4. Lời khuyên “Chấp nhận mọi khía cạnh của chính bạn, dành thời gian để đối xử tốt 

với bản thân, khi đó hạnh phúc sẽ đến với bạn” trong đoạn trích có ý nghĩa gì với anh/chị.  

II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm) 

Anh/Chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về 

sự cần thiết của việc thể hiện chính kiến trong cuộc sống.  

Câu 2 (5,0 điểm) 

Cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp của dòng sông Đà trong đoạn văn sau: 

Thuyền tôi trôi trên sông Đà. Cảnh ven sông ở đây lặng tờ. Hình như từ đời Lí đời 

Trần đời Lê, quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi. Thuyền tôi trôi qua một nương 

ngô nhú lên mấy lá ngô non đầu mùa. Mà tịnh không một bóng người. Cỏ gianh đồi núi đang 

ra những nõn búp. Một đàn hươu cúi đầu ngốn búp cỏ gianh đẫm sương đêm. Bờ sông hoang 

dại như một bờ tiền sử. Bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa. Chao ôi, thấy 

thèm được giật mình vì một tiếng còi xúp-lê của một chuyến xe lửa đầu tiên đường sắt Phú 

Thọ – Yên Bái – Lai Châu. Con hươu thơ ngộ ngẩng đầu nhung khỏi áng cỏ sương, chăm 

chăm nhìn tôi lừ lừ trôi trên một mũi đò. Hươu vểnh tai, nhìn tôi không chớp mắt mà như hỏi 

tôi bằng cái tiếng nói riêng của con vật lành: “Hỡi ông khách sông Đà, có phải ông cũng vừa 

nghe thấy một tiếng còi sương?”. Đàn cá dầm xanh quẫy vọt lên mặt sông bụng trắng như 

bạc rơi thoi. Tiếng cá đập nước sông đuổi mất đàn hươu vụt biến. Thuyền tôi trôi trên “Dải 

Sông Đà bọt nước lênh bênh – Bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình” của “một người tình nhân 

chưa quen biết” (Tản Đà). Dòng sông quãng này lững lờ như nhớ thương những hòn đá thác 

xa xôi để lại trên thượng nguồn Tây Bắc. Và con sông như đang trôi những con đò đuôi én 

thắt mình dây cổ điển trên dòng trên. 
(Nguyễn Tuân, Người lái đò sông Đà – Ngữ văn 12, tập một, 

NXB Giáo dục Việt Nam, 2014, tr.191 – 192) 

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3,0 

 1 Phương thức biểu đạt chính: nghị luận. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời chính xác như đáp án: 0,5 điểm. 

- Học sinh không trả lời đúng phương thức “nghị luận”:  không cho 

điểm 

0,5 
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2 Nêu cách hiểu về “chối bỏ bản thân”: 

- Không tự tin vào bản thân.  

- Không thừa nhận bản thân, quay lưng lại với bản thân, coi thường bản 

thân, đánh giá thấp bản thân; hành hạ- đọa đày bản thân.    

Hướng dẫn chấm:  

- Học sinh trả lời được 2 ý : 0,5 điểm.  

- Học sinh trả lời được 1 ý : 0,25 điểm.  

0,5 

3 Lời khuyên về cách ứng xử trước thất bại:  

- Hãy học cách buông bỏ, tự mình vun đắp cho tâm hồn mình. 

- Hãy xem mỗi lần vấp ngã là một lần trải nghiệm, giúp bạn tích lũy 

thêm kinh nghiệm. 

Hướng dẫn chấm:  

- Học sinh trả lời được 2 ý : 1,0 điểm.  

- Học sinh trả lời được 1 ý : 0,5 điểm.  

1,0 

4 Ý nghĩa của lời khuyên “Chấp nhận mọi khía cạnh của chính bạn, 

dành thời gian để đối xử tốt với bản thân, khi đó hạnh phúc sẽ đến 

với bạn”  

Học sinh rút ra ý nghĩa khác nhau cho bản thân, có thể theo hướng: 

Biết chấp nhận điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, biết trân trọng giá 

trị của bản thân, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, đối xử tốt với 

bản thân: làm những gì bản thân yêu thích, sống cuộc sống như bản 

thân mong muốn, tận hưởng tất cả những niềm vui đem lại hạnh phúc 

cho bản thân, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe…  

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trình bày thuyết phục: 1,0 điểm. 

- Học sinh trình bày chưa thuyết phục: 0,5 điểm. 

1,0 

II  LÀM VĂN 7,0 

 1 Trình bày suy nghĩ của bản thân về sự cần thiết phải có chính 

kiến trong cuộc sống.  

2,0 

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 

Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - 

phân - hợp, móc xích hoặc song hành. 

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Sự cần thiết phải có chính kiến trong cuộc sống 

0,25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận 

Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn 

đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ sự cần thiết phải có 

chính kiến trong cuộc sống. Có thể theo hướng sau: 

- Có chính kiến giúp con người được là chính mình, khẳng định được 

giá trị của bản thân. 

- Có chính kiến giúp con người tự chủ trong mọi hoàn cảnh, làm chủ 

cuộc đời của chính mình. 

- Một người có chính kiến là một người mạnh mẽ, tự tin, có bản lĩnh, 

dễ đạt được thành công trong cuộc sống.  

- Có chính kiến giúp con người có nhiều đóng góp xây dựng tập thể, 

phát triển xã hội.  

Hướng dẫn chấm: 

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù 

hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữ lí lẽ và dẫn chứng (0,75 điểm). 

0,75 
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- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng 

không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (0,5 điểm). 

- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, 

không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn 

chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm). 

Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp 

với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

Hướng dẫn chấm: 

- Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. 

0,25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới 

mẻ. 

Hướng dẫn chấm: Học sinh huy động được kiến thức và trải nghiệm 

của bản thân để bàn luận về tư tưởng, đạo lí; có cách nhìn riêng, mới 

mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, làm 

cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh. 

- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm. 

- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm. 

0,5 

2 Cảm nhận vẻ đẹp của dòng sông Đà 5,0 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài 

khái quát được vấn đề. 

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Vẻ đẹp của dòng sông Đà  

Hướng dẫn chấm:  

- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm. 

- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm. 

0,5 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các 

thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo 

các yêu cầu sau: 

 

* Giới thiệu tác giả (0,25 điểm), tác phẩm và đoạn trích (0,25 điểm) 0,5 

* Phân tích vẻ đẹp của dòng sông Đà 

– Nội dung của đoạn văn nói về vẻ thơ mộng của sông Đà 

+ Câu văn mở đầu đoạn hoàn toàn là thanh bằng gợi cảm giác lâng 

lâng, mơ màng; ý lặng tờ nhắc lại trùng điệp tạo chất thơ. 

+ Thiên nhiên hài hòa, trong trẻo, nguyên sơ, kì thú: Cỏ gianh đồi 

núi đang ra những búp non, đàn hươu cúi đầu ngốn búp cỏ gianh đẫm 

sương. 

+ So sánh bờ sông hoang dại như bờ tiền sử, hồn nhiên như nỗi 

niềm cổ tích tuổi xưa mở ra những liên tưởng về sự bát ngát, lãng 

mạn, hư hư thực thực của dòng sông. 

+ Người với cảnh có sự tương giao, hư thực đan xen: Tiếng còi, 

con hươu ngộ ngẩng đầu nhìn và hỏi ông khách sông Đà. 

    + Sông Đà với vẻ đẹp tình tứ lãng mạn, vẻ đẹp đậm đà bản sắc 

văn hóa bởi nó được gắn với câu thơ rất mực tài hoa của thi sĩ Tản 

2,5 
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Đà “Dải sông Đà bọt nước lênh đênh – Bao nhiêu cảnh bấy nhiêu 

tình”.  

– Nghệ thuật tài hoa, tinh tế:  

+ Hình ảnh sống động, ấn tượng.  

+ Lấy động tả tĩnh ( Cá quẫy đủ khiến ta giật mình). 

+ Cái tĩnh hàm chứa sự bất ngờ bởi sự biến hóa liên tiếp, mang hơi 

thở vận động của cuộc sống nhiều chiều (thuyền thả trôi, con hươu 

thơ ngộ vểnh tai, áng cỏ sương, tiếng còi sương, đàn cá dầm xanh 

quẫy vọt..) 

– Nhà văn đã trải lòng mình với dòng sông: 

+ Thưởng ngoạn vẻ đẹp sông Đà, lòng ông liên tưởng về lịch sử, 

về tình cảm đối với cố nhân: nhắc tới đời Lí đời Trần. 

+ Trước vẻ đẹp hoang dại nhà văn suy nghĩ về về tiếng còi tàu, 

cuộc sống hiện đại. 

+ Tấm lòng gắn bó với thiên nhiên, đất nước: Nhớ thương hòn đá 

thác, lắng nghe giọng nói… 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm. 

- Học sinh phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 1,75 điểm - 2,25 

điểm. 

- Học sinh phân tích chung chung, chưa rõ các biểu hiện: 1,0 điểm - 1,5 

điểm. 

- Học sinh phân tích sơ lược, không rõ các biểu hiện: 0,25 điểm - 0,75 

điểm. 

* Đánh giá 

+ Qua đoạn trích thấy cảnh vật và con người gắn quyện với nhau chặt 

chẽ; thấy những đặc sắc nghệ thuật của ngòi bút tài hoa Nguyễn Tuân.  

+ Quý trọng tài năng và tấm lòng của con người suốt đời đi tìm cái 

đẹp, nặng lòng với thiên nhiên đất nước.  

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trình bày được 2 ý: 0,5 điểm. 

- Học sinh trình bày được 1 ý: 0,25 điểm. 

0,5 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

Hướng dẫn chấm: 

- Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. 

0,25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới 

mẻ. 

Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng lí luận văn học trong quá 

trình phân tích, đánh giá; biết so sánh với các tác phẩm khác để làm 

nổi bật nét đặc sắc của tùy bút Nguyễn Tuân; biết liên hệ vấn đề nghị 

luận với thực tiễn đời sống; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc. 

- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm. 

- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm. 

0,5 

Tổng điểm 10,0 

 

ĐỀ 14 

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 
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Đọc bài thơ sau:  

DẶN CON 
(Trần Nhuận Minh) 

Chẳng ai muốn làm hành khất, 

Tội trời đầy ở nhân gian 

Con không được cười giễu họ, 

Dù họ hôi hám úa tàn. 

 

Nhà mình sát đường họ đến 

Có cho thì có là bao, 

Con không bao giờ được hỏi: 

Quê hương họ ở nơi nào. 

 

Con chó nhà mình rất hư 

Cứ thấy ăn mày là cắn, 

Con phải răn dạy nó đi 

Nếu không thì con đem bán. 

 

Mình tạm gọi là no ấm 

Ai biết cơ trời vần xoay, 

Lòng tốt gửi vào thiên hạ 

Biết đâu nuôi bố sau này. 
(Đến với Bài thơ hay, Báo Giáo dục và Thời đại, 20/10/2019) 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.  

Câu 2. Theo đoạn trích, người bố dặn con những gì? 

Câu 3. Anh/chị  hiểu thế nào về hai câu thơ người bố dặn con:  

                       Con không bao giờ được hỏi  

                       Quê hương họ ở nơi nào. 

Câu 4.  Những lời khuyên của người bố trong đoạn trích có ý nghĩa gì đối với anh/chị?  

II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm) 

Anh/Chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về 

sự đồng cảm của con người cuộc sống. 

Câu 2 (5,0 điểm) 

Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp tâm hồn người đàn bà hàng chài trong đoạn trích sau:  

Người đàn bà dường như lúc này mới cảm thấy đau đớn - vừa đau đớn vừa vô cùng 

xấu hổ, nhục nhã.  

- Phác, con ơi! 

Miệng mếu máo gọi, người đàn bà ngồi xệp xuống trước mặt thằng bé, ôm chầm lấy 

nó rồi lại buông ra, chắp tay vái lấy vái để, rồi lại ôm chầm lấy. Thằng nhỏ đến lúc này vẫn 

chẳng hề hé răng, như một viên đạn bắn vào người đàn ông và bây giờ đang xuyên qua tâm 

hồn người đàn bà, làm rỏ xuống những dòng nước mắt, và cái thằng nhỏ, lặng lẽ đưa mấy 

ngón tay khẽ sờ trên khuôn mặt người mẹ, như muốn lau đi những giọt nước mắt chứa đầy 

trong những nốt rỗ chằng chịt. 

Thế rồi bất ngờ người đàn bà buông đứa trẻ ra, đi thật nhanh ra khỏi bãi xe tăng hỏng, 

đuổi theo lão đàn ông. Cả hai người lại trở về chiếc thuyền.  
                         (Trích Chiếc thuyền ngoài xa, Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục            

Việt Nam, 2020, tr. 72 - 73) 
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3,0 

 1 Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời chính xác như đáp án: 0,5 điểm. 

- Học sinh không trả lời đúng phương thức “biểu cảm”:  không cho 

điểm 

05 

2 Theo đoạn trích, người bố dặn con những điều:   

- Không được cười giễu người hành khất. 

- Không được hỏi quê hương họ. 

- Dạy con chó, còn không dạy được, hãy đem bán con chó. 

- Cuộc đời vần xoay, con gửi lòng tốt vào thiên hạ, biết đâu nuôi bố 

sau này. 

Hướng dẫn chấm:  

- Học sinh trả lời được 1 ý : 0 điểm.  

- Học sinh trả lời được 2 ý : 0,25 điểm.  

- Học sinh trả lời được 3 ý trở lên: 0.5 điểm 

Nếu học sinh trích dẫn nguyên các câu thơ vẫn cho điểm theo gợi ý. 

0,5 

3 Hai câu thơ người bố dặn con:  

                          Con không bao giờ được hỏi: 

                          Quê hương họ ở nơi nào. 

- Con người ai cũng có quê hương, những người hành khất vì hoàn 

cảnh mà bỏ quê tha hương cầu thực. Con không hỏi quê để không 

chạm vào nỗi đau của họ. 

- Lời người bố dặn con bày tỏ sự đồng cảm cảnh ngộ, tình người trong 

cuộc sống. 

Hướng dẫn chấm:  

- Học sinh trả lời được 2 ý : 1 điểm.  

- Học sinh trả lời được 1 ý : 0,5 điểm.  

1,0 

4 Ý nghĩa những lời khuyên của người bố: 

- Trong bài thơ, người bố dặn con những điều nhỏ nhặt nhưng gần gũi 

và thường gặp trong cuộc sống. Sống ở đời, con người cần lắm sự 

đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ, nhất là đối với những người cơ nhỡ, khó 

khăn. 

- Lời người bố dặn con giàu giá trị nhân văn, thấm đẫm tình người và 

đạo lý làm người. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trình bày thuyết phục: 1 điểm. 

- Học sinh trình bày chưa thuyết phục: 0,5 điểm. 

1,0 

II  LÀM VĂN 7,0 

 1 Trình bày suy nghĩ của bản thân về sự đồng cảm của con người 

trong cuộc sống. 

2,0 

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn trong giới hạn khoảng 

200 từ. 

Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - 

phân - hợp, móc xích hoặc song hành. 

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 0,25 
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Sự đồng cảm của con người trong cuộc sống. 

c. Triển khai vấn đề nghị luận 

Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn 

đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ ý nghĩa của sự đồng cảm 

giữa con người với nhau trong cuộc sống. Có thể theo các gợi ý sau: 

- Cuộc sống cần lắm sự đồng cảm, thấu hiểu cảnh ngộ, sự sẻ chia, 

nhất là đối với những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Điều đó thể hiện 

nếp sống nhân văn cao đẹp, vẻ đẹp của tình người. 

- Sự đồng cảm đối lập với lối sống vô cảm, là lối sống đáng bị lên án 

trong xã hội hiện đại. 

Hướng dẫn chấm: 

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù 

hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữ lí lẽ và dẫn chứng  

(1 điểm). 

- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không 

có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (0,5 điểm). 

- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, 

không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn 

chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm). 

Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp 

với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 

1 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

Hướng dẫn chấm: 

- Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. 

0,25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới 

mẻ. 

Hướng dẫn chấm: Học sinh huy động được kiến thức và trải nghiệm 

của bản thân để bàn luận về tư tưởng, đạo lí; có cách nhìn riêng, mới 

mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu,xây dựng đoạn, 

làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh. 

0,25 

2 Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật người đàn bà hàng chài 

trong đoạn trích. 

5,0 

a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: 

Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận, thân bài triển khai được vấn 

đề, và kết bài khái quát được vấn đề. 

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật người đàn bà hàng chài được nhà văn 

Nguyễn Minh Châu thể hiện trong đoạn trích. 

Hướng dẫn chấm:  

- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm. 

- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm. 

0,5 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các 

thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; cảm nhận 

được vẻ đẹp tâm hồn của người đàn bà hàng chài. Trong bài làm, HS 

cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

 

* Giới thiệu tác giả (0,25 điểm), tác phẩm và đoạn trích (0,25 điểm) 0,5 
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* Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn người đàn bà hàng chài: 

- Hoàn cảnh: người đàn bà hàng chài bị chồng bạo hành, đứa con trai nhìn 

thấy bênh vực mẹ, người mẹ đau khổ lặng lẽ cam chịu. 

- Tâm trạng và hành động 

+ Tâm trạng: đau đớn về thể xác và tinh thần; xấu hổ, nhục nhã với 

đứa con. 

+ Hành động: ôm con, chắp tay vái lạy con thể hiện tình thương yêu 

con, lo sợ đứa con làm điều có lỗi với bố; buông con ra đi theo chồng 

thể hiện sự chấp nhận số phận. 

- Nghệ thuật: miêu tả tâm trạng và hành động nhân vật bằng ngôn ngữ 

tự nhiên, sinh động, giàu tính biểu cảm, giọng điệu cảm thương,... 

HS nêu sự cảm nhận, đánh giá:  

- Học sinh cảm nhận, phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm. 

- Học sinh cảm nhận nhưng chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 1,75 điểm 

- 2,25 điểm. 

- Học sinh phân tích chung chung, chưa rõ các luận điểm: 1,0 điểm - 1,5 

điểm. 

- Học sinh cảm nhận sơ sài, không rõ các luận điểm: 0,25 điểm - 0,75 

điểm. 

2,5 

 

* Đánh giá: 

- Người đàn bà lam lũ, đau khổ tột cùng nhưng yêu con vô cùng. Bà 

đau khổ vì con bị tổn thương tâm hồn khi nhìn thấy bố bạo hành mẹ. 

Bà cam chịu, nhẫn nhịn, hi sinh để đàn con có bố, để cuộc sống trên 

thuyền “cần có đàn ông”… Người đàn bà thất học nhưng sáng ngời 

tình mẫu tử thiêng liêng, sự hi sinh vô bờ bến vì đàn con. Qua vẻ đẹp 

tâm hồn của người đàn bà hàng chài, tác giả đặt ra nhiều vấn đề trong 

cuộc sống hiện đại, khiến tác phẩm giàu chiều sâu tư tưởng triết lí. 

- Vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật người đàn bà hàng chài góp phần làm 

nên giá trị nhân đạo của tác phẩm, góp phần thể hiện phong cách 

nghệ thuật truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trình bày được 2 ý: 0,75 điểm. 

- Học sinh trình bày được 1 ý: 0,5 điểm, nếu sơ sài: 0,25 điểm. 

0,75 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

Hướng dẫn chấm: 

- Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. 

0,25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới 

mẻ. 

Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng lí luận văn học trong quá 

trình phân tích, đánh giá; biết so sánh với các tác phẩm khác để làm 

nổi bật nét đặc sắc của truyện ngắn Nguyễn Minh Châu; biết liên hệ 

vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống; văn viết giàu hình ảnh, cảm 

xúc. 

- Đáp ứng được các yêu cầu trở lên: 0,25 điểm. 

0,25 

Tổng điểm 10,0 

 

 



 47 

ĐỀ 15 

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau:  

[…] Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e 

sông. Xưa nay những đấng anh hùng làm nên những việc gian nan không ai làm nổi, cũng là 

nhờ cái gan mạo hiểm, ở đời không biết khó là cái gì. […]  

Còn những kẻ ru rú như gián ngày, làm việc gì cũng chờ đợi số, chỉ mong cho được một 

đời an nhàn, vô sự, sống lâu giàu bền, còn việc nước, việc đời không liên quan gì đến mình 

cả. Như thế gọi là sống thừa, còn mong có ngày vùng vẫy trong trường cạnh tranh này như 

thế nào được nữa. Hãy trông những bọn thiếu niên con nhà kiều dưỡng, cả đời không dám đi 

đâu xa nhà, không dám làm quen với một người khách lạ; đi đường thì sợ nóng, trèo cao thì 

sợ run chân, áo thì cứ buông trùng, đóng gót, tưởng thế là nho nhã, tưởng thế là tư vãn; mà 

thực ra không có lực lượng, không có khí phách; hễ ra khỏi tay bảo hộ của cha mẹ hay kẻ có 

thế lực nào thì không thể tự lập được. 

Vậy học trò ngày nay phải tập xông pha, phải biết nhẫn nhục; mưa nắng cũng không lấy 

làm nhọc nhằn, đói rét cũng không lấy làm khổ sở. Phải biết rằng: hay ăn miếng ngon, hay 

mặc của tốt, hễ ra khỏi nhà thì nhảy lên cái xe, hễ ngồi quá giờ thì kêu chóng mặt… ấy là 

những cách làm mình yếu đuối, nhút nhát, mất hẳn cái tinh thần mạo hiểm của mình đi. 
(Trích Mạo hiểm, Nguyễn Bá Học, Quốc văn trích diễm,  

NXB Trẻ TP Hồ Chí Minh, 2005) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. (0,5 điểm) 

Câu 2: Nêu những biểu hiện của lối sống thừa được tác giả đề cập trong đoạn trích. (0,5 

điểm) 

Câu 3: Nêu tác dụng của phép so sánh trong câu văn sau: Còn những kẻ ru rú như gián ngày, 

làm việc gì cũng chờ đợi số, chỉ mong cho được một đời an nhàn, vô sự, sống lâu giàu bền, 

còn việc nước, việc đời không liên quan gì đến mình cả. (1,0 điểm) 

Câu 4: Anh/Chị có đồng tình với quan điểm “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách 

núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông” không? Vì sao? (1,0 điểm) 

II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1 (2.0 điểm): Từ đoạn trích phần đọc hiểu, anh/chị hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) 

bàn về vấn đề: học trò ngày nay phải xông pha. 

Câu 2 (5.0 điểm): Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp của đoạn trích sau:  

Thạch trận dàn bày vừa xong thì cái thuyền vụt tới. Phối hợp với đá, nước thác reo hò 

làm thanh viện cho đá, những hòn đá bệ vệ oai phong lẫm liệt. Một hòn ấy trông nghiêng thì 

y như là đang hất hàm hỏi cái thuyền phải xưng tên tuổi trước khi giao chiến. Một hòn khác 

lùi lại một chút và thách thức cái thuyền có giỏi thì tiến gần vào. Ông đò hai tay giữ mái chèo 

khỏi bị hất lên khỏi sóng trận địa phóng thẳng vào mình. Mặt nước hò la vang dậy quanh 

mình, ùa vào mà bẻ gãy cán chèo võ khí trên cánh tay mình. Sóng nước như thể quân liều 

mạng vào sát nách mà đá trái mà thúc gối vào bụng và hông thuyền. Có lúc chúng đội cả 

thuyền lên. Nước bám lấy thuyền như đô vật túm thắt lưng ông đò đòi lật ngửa mình ra giữa 

trận nước vang trời thanh la não bạt. Sóng thác đã đánh đến miếng đòn hiểm độc nhất, cả 

cái luồng nước vô sở bất chí ấy bóp chặt hạ bộ người lái đò […]. Mặt sông trong tích tắc lòa 

sáng lên như một cửa bể đom đóm rừng ùa xuống mà châm lửa vào đầu sóng. Nhưng ông đò 

cố nén vết thương, hai chân vẫn kẹp chặt lấy cuống lái, mặt méo bệch đi như cái luồng sóng 

đánh hồi lùng, đánh đòn tỉa, đánh đòn âm vào chỗ hiểm. Tăng thêm mãi lên tiếng hỗn chiến 

của nước của đá thác. Nhưng trên cái thuyền sáu bơi chèo, vẫn nghe rõ tiếng chỉ huy ngắn 

gọn tỉnh táo của người cầm lái. Vậy là phá xong cái trùng vi thạch trận vòng thứ nhất. 
(Trích Người lái đò sông Đà, Nguyễn Tuân, Ngữ văn 12, tập một,  

NXB Giáo dục Việt Nam, tr.188-189) 
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

Phần 
 

Nội dung Điểm 

Đọc 

hiểu 

1 Phương thức biểu đạt nghị luận/phương thức nghị luận 0.5 

2 Những biểu hiện của lối sống thừa được tác giả đề cập trong đoạn trích: 

- những kẻ ru rú như gián ngày, làm việc gì cũng chờ đợi số, chỉ mong 

cho được một đời an nhàn, vô sự, sống lâu giàu bền, còn việc nước, việc 

đời không liên quan gì đến mình cả. 

- cả đời không dám đi đâu xa nhà, không dám làm quen với một người 

khách lạ. 

- đi đường thì sợ nóng, trèo cao thì sợ run chân, áo thì cứ buông trùng, 

đóng gót. 

0.5 

3 - Phép so sánh: những kẻ ru rú như gián ngày 

- Tác dụng: -  Giúp cho câu văn giàu hình ảnh, gợi cảm. 

                     - Gợi sự liên tưởng đến hình ảnh xấu xí của những người 

có lối sống thừa. 

(Thí sinh có thể diễn dạt bằng cách khác nhưng phải đảm bảo các ý trên 

vẫn được điểm tối đa) 

0,25 

0,25 

0,5 

4 Thí sinh được tự do lựa chọn quan điểm đồng tình/ không đồng tình/ 

đồng tình một nửa nhưng phải lí giải hợp lí, thuyết phục. 

1.0 

Làm 

văn 

1 Viết đoạn văn 200 chữ bàn về vấn đề: học trò ngày nay phải xông pha. 2.0 

a) Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn: học sinh có thể trình bày 

đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, móc xích, song hành, tổng-phân-

hợp. 

0.25  

b) Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: tại sao học sinh ngày nay cần 

phải xông pha, trải nghiệm cuộc sống thực tế. 

0.25  

c) Triển khai vấn đề nghị luận: Thí sinh có nhiều hướng để triển khai 

nhưng cần bám sát câu hỏi trong đề để giải quyết đúng trọng tâm và 

thuyết phục. Có thể triển khai theo ý sau: 

- Xông pha là một động từ chỉ việc con người dám dấn thân vào nơi gian 

nguy hiểm trở, biết dấn thân vào cuộc đời để trải nghiệm và tìm kiếm 

những giá trị sống đích thực. 

- Xông pha giúp con người hiểu rõ những khó khăn, thử thách trong 

cuộc sống; vượt qua cuộc sống khuôn khổ và luôn được bảo bọc; thoát 

khỏi vùng an toàn của bản thân để trải nghiệm thực tế và rèn giũa bản 

thân. Chỉ khi dấn thân vào cuộc đời thực, con người mới có thể trưởng 

thành và hoàn thiện bản thân. 

- Cần lựa chọn hình thúc và con đường xông pha trải nghiệm đúng đắn; 

cần chuẩn bị những kiến thức và kĩ năng cần thiết trước khi dấn thân 

vào cuộc sống thực tế. 

1.0 

 

d) Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, đặt câu. 0.25  

e) Sáng tạo: có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn 

đề nghị luận. 

0.25 

2 Cảm nhận vẻ đẹp của đoạn trích  5.0 

a) Bài làm có hình thức của một bài văn hoàn chỉnh: có đầy đủ bố cục 

3 phần Mở bài, Thân bài, Kết bài. 

0.25 
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b) Xác định đúng vấn đề nghị luận: vẻ đẹp nội dung và nghệ thuật của 

đoạn trích. 

0.5 

c) Triển khai vấn đề nghị luận: Thí sinh có nhiều hướng triển khai vấn 

đề nhưng cần vận dụng các thao tác lập luận để giải quyết đúng trọng 

tâm. Cần đáp ứng những nội dung sau: 

* Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Tuân, tác phẩm Người lái đò 

sông Đà và đoạn trích. 

* Cảm nhận đoạn trích: 

- Sông Đà hung bạo, hiểm ác: đá bày binh bố trận, mỗi hòn một nhiệm 

vụ, sóng nước hò la thanh viện. Con sông Đà biểu tượng cho sức mạnh 

hoang dại của tự nhiên, là công trình kỳ công của tạo hóa. 

- Ông lái đò nhỏ bé, đơn độc, trong tay chỉ có một con đò và mái chèo 

nhưng bình tĩnh, bản lĩnh, tìm cách phòng thủ để vượt qua trùng vi thạch 

trận lần thứ nhất: ghì lấy mái chèo, đôi chân kẹp chặt cuống lái, mặt 

méo bệch do cố nén vết thương nhưng miệng vẫn bình tĩnh chỉ huy con 

thuyền qua trùng vi thạch trận lần thứ nhất. Con người chinh phục được 

tự nhiên và lập kỳ tích trong lao động. 

- Nghệ thuật: 

- Sử dụng sáng tạo thuật ngữ ở những lĩnh vực quân sự, võ thuật (thanh 

viện, giao chiến, trận đại, võ khí, …) 

- Kiểu câu dài ngắn  đa dạng, nhịp điệu nhanh, dồn dập kết hợp sử dụng 

nhiều biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa, liệt kê… 

* Đánh giá chung: 

-  Cuộc chiến giữa hai đối thủ xứng tầm. Con sông Đà hiểm ác nhưng 

ông lái đò vẫn chinh phục được. Cabản lĩnh, sự thông minh “trí dũng” 

của con người. 

- Nghệ thuật sử dụng ngôn từ bậc thầy cho thấy phong cách nghệ thuật 

độc đáo, tài hoa, uyên bác của Nguyễn Tuân 

3.5 

 

 

0.5 

 

 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

d) Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, đặt câu. 0.25 

e) Sáng tạo: Bài làm có sáng tạo trong cách thức trình bày hoặc có cách 

nhìn mới mẻ, thuyết phục về nội dung tư tưởng. 

0.5 

 

ĐỀ 16 

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau: 

Đừng lãng phí thời gian thuyết phục người khác về kế hoạch hay tầm nhìn của bạn. 

Họ không những sẽ không tin bạn. Họ thậm chí còn vùi dập bạn. Đã vậy, việc bạn thuyết phục 

người xung quanh tin mình hệt như đang khao khát sự công nhận, điều đó làm giảm tốc độ 

phát triển và sự tự tin của bạn. Hơn nữa, lời khuyên của số đông thường sai hoặc không có 

tầm nhìn xa. 

Để phát triển, nhiều khi bạn cần sự cô đơn, khi mà không có ai hiểu ra bạn. Bạn cũng 

cần hiểu rằng bạn vốn không cần họ phải hiểu cho bạn. Cô đơn là điều bình thường trong 

quá trình phát triển và việc vượt qua được nỗi cô đơn dài hạn là kĩ năng của các nhà sản xuất 

có tầm nhìn xa. Chắc chắn Apple rất cô đơn khi cố thực hiện tầm nhìn hàng thập kỉ tới tương 

lai trong giai đoạn mà cả thế giới còn chưa hình dung được smartphone sẽ phổ biến như ngày 

hôm nay. Khi nhìn rất xa vào tương lai, khi bạn khác biệt. Hãy nhớ rằng, bạn sẽ cô đơn. Và 

việc bạn cảm thấy cô đơn, thiếu sự ủng hộ là một tín hiệu tốt. Thậm chí sẽ là tín hiệu xấu nếu 

bạn không cảm thấy cô đơn.              
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              (Trích Chuyến tàu một chiều không trở lại, Kiên 

Trần,  NXB Hồng Đức, 2019, tr.128-129) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích. (0.75 điểm) 

Câu 2: Việc đưa dẫn chứng về Apple liên quan đến thao tác lập luận nào? (0.75 điểm)  

Câu 3: Anh/chị hiểu thế nào về lời khuyên: “Đừng lãng phí thời gian thuyết phục người khác 

về kế hoạch hay tầm nhìn của bạn” (1.0 điểm) 

Câu 4: Anh/ chị có đồng tình với quan niệm cho rằng, cô đơn là biểu hiện của kẻ có tầm nhìn 

hay không? Vì sao? (0.5 điểm) 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 
Câu 1. (2.0 điểm) 

Từ đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) để trả lời 

cho câu hỏi sau: Vì sao trong cuộc sống, chúng ta cần tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá 

nhân? 

Câu 2 (5,0 điểm) 

Phân tích cách nhìn mang tính phát hiện của Nguyễn Khoa Điềm về Đất Nước qua 

đoạn thơ sau: 

Trong anh và em hôm nay 

Đều có một phần Đất Nước 

Khi hai đứa cầm tay 

Đất Nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm 

Khi chúng ta cầm tay mọi người 

Đất Nước vẹn tròn, to lớn 

Mai này con ta lớn lên 

Con sẽ mang Đất Nước đi xa 

Đến những tháng ngày mơ mộng 

Em ơi em 

Đất Nước là máu xương của mình 

             Phải biết gắn bó và san sẻ 

             Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở 

             Làm nên Đất Nước muôn đời... 
(Trích Đất Nước, Ngữ văn 12, Tập một, 

NXB Giáo dục Việt Nam 2020, tr. 119-120) 

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

  

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3,0 

 1 Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như đáp án: 0,75 điểm. 

- Học sinh không trả lời đúng phương thức nghị luận: không cho điểm. 

0,75 

2 Việc đưa dẫn chứng về Apple liên quan đến thao tác lập luận chứng 

minh. 

Hướng dẫn chấm: 

- Trả lời như đáp án: 0,75 điểm. 

- Học sinh không trả lời đúng thao tác chứng minh: không cho điểm. 

0,75 

3 Anh/chị hiểu thế nào về lời khuyên: “Đừng lãng phí thời gian thuyết 

phục người khác về kế hoạch hay tầm nhìn của bạn”? 

1,0 
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- Tầm nhìn cá nhân hường thể hiện sự bứt phá, có thuyết phục thì 

người khác cũng không hiểu, lãng phí thời gian thuyết phục người 

khác là biểu hiện của khao khát được công nhận, điều đó làm giảm 

tốc độ phát triển và sự tự tin của bản thân. 

- Đề thành công, con người cần có niềm tin ở kế hoạch và tầm nhìn 

của chính mình, dùng kết quả để thuyết phục. 

Hướng dẫn chấm:  

- Trả lời được 2 ý: 1,0 điểm. 

- Trả lời được 1 trong 2 ý: 0,5 điểm. 

4 HS có thể đồng tình, không đồng tình... nhưng phải giải thích hợp lí, 

thuyết phục.  

Hướng dẫn chấm:  

- Học sinh nêu sự lựa chọn: 0,25 điểm. 

- Học sinh lí giải thuyết phục: 0,25 điểm. 

0.5 

II  LÀM VĂN 7,0 

 1 Từ đoạn trích Đọc hiểu, viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) để trả lời 

cho câu hỏi sau: Vì sao trong cuộc sống, chúng ta cần tôn trọng sự 

khác biệt của mỗi cá nhân? 

2,0 

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 

Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - 

phân - hợp, móc xích hoặc song hành. 

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Sự cần thiết phải tôn trọng tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân. 

0,25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận 

Học sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển 

khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ sự cần 

thiết phải tôn trọng tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân. Có thể 

theo hướng sau: 

- Mỗi cá nhân là một bản thể với những đặc điểm riêng khác biệt với 

cá nhân khác, tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân là chấp nhận và 

tôn trọng quy luật tự nhiên. 

- Tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân giúp chúng ta có được sự 

bình an, tránh cảm giác bức xúc, khó chịu, tránh hành động phán xét 

tùy tiện để sống bao dung và học hỏi được nhiều điều hay từ người 

khác. 

- Sự khác biệt đôi khi là biểu hiện của tầm nhìn, sự bứt phá của những 

cá nhân xuất chúng. Tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân là biểu 

hiện của tư tưởng nhân văn tiến bộ, tạo điều kiện cho xã hội phát 

triển. 

Hướng dẫn chấm: 
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu 

biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữ lí lẽ và dẫn chứng (0,75 

điểm). 

- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng 

không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (0,5 điểm). 

- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, 

không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn 

chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm). 

0,75 
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Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù 

hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

Hướng dẫn chấm: 
- Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. 

0,25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới 

mẻ. 

Hướng dẫn chấm: Học sinh huy động được kiến thức và trải 

nghiệm của bản thân để bàn luận về hiện tượng đời sống;có cách 

nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, 

dựng đoạn, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh. 

- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm. 

- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm. 

0,5 

2 Phân tích cách nhìn mang tính phát hiện của Nguyễn Khoa Điềm 

về Đất Nước qua đoạn thơ. 

5,0 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài 

khái quát được vấn đề. 

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Cách nhìn mang tính phát hiện của Nguyễn Khoa Điềm về Đất Nước 

qua đoạn thơ. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm. 

- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm. 

0,5 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các 

thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo 

các yêu cầu sau: 

 

* Giới thiệu tác giả (0,25 điểm), tác phẩm và đoạn thơ (0,25 điểm) 0,5 

* Phân tích cách nhìn mang tính phát hiện của Nguyễn Khoa Điềm 

khi cảm nhận về Đất Nước: 

- Cách nhìn mới khi nhìn nhận mối quan hệ cá nhân – Đất Nước là 

mối quan hệ gắn bó hai chiều: cá nhân là hình ảnh cụ thể và sinh động 

nhất của Đất Nước, Đất Nước hiện hình trong đời sống của mỗi cá 

nhân, là môi trường bồi đắp những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần 

cho mỗi cá thể.  

- Cách nhìn mang tính phát hiện thể hiện qua lời nhắn nhủ về ý thức 

trách nhiệm đối với cá nhân: Đất Nước là sự sống của mỗi người, 

trách nhiệm với đất nước đồng nghĩa với việc sống có trách nhiệm với 

chính bản thân, làm giàu và đẹp cho giá trị của mỗi cá nhân. 

- Quan niệm về Đất Nước được thể hiện bằng hình thức trò chuyện 

tâm tình của một đôi trai gái yêu nhau, giọng mệnh lệnh yêu cầu kết 

hợp giọng nhắn nhủ, tâm tình, ngôn ngữ bình dị. 

Hướng dẫn chấm: 

- HS phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm. 

- HS phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 1,75 điểm - 2,25 

điểm. 

2,5 
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- HS phân tích chung chung, chưa rõ các biểu hiện: 1,0 điểm - 1,5 điểm. 

- HS phân tích sơ lược, không rõ các biểu hiện: 0,25 điểm - 0,75 

điểm. 

* Đánh giá 

- Đoạn thơ thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa chất chính luận và chất 

trữ tình, giữa suy tư đa chiều và xúc cảm sâu lắng trong thơ Nguyễn 

Khoa Điềm. 

- Quan niệm về Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm là một bước tiến 

lớn về tư tưởng trong lịch sử văn học. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trình bày được 2 ý: 0,5 điểm. 

- Học sinh trình bày được 1 ý: 0,25 điểm. 

0,5 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

Hướng dẫn chấm: 
- Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.  

0,25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới 

mẻ. 

Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng lí luận văn học trong quá 

trình phân tích, đánh giá; biết so sánh với các tác phẩm khác để làm 

nổi bật nét đặc sắc của thơ Nguyễn Khoa Điềm; biết liên hệ vấn đề 

nghị luận với thực tiễn đời sống; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc. 

- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm. 

- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm. 

0,5 

Tổng điểm 10,0 

 

 

ĐỀ 17 

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau: 

Sau khi anh ấy mất, tôi đâm ra chán công việc viết lách. Công việc viết lách, cũng như 

tình yêu mà tôi tưởng hết sức nhiệm màu, chẳng cứu sống được một ai cả. Vì thế mà sau đó tôi 

quyết định lao vào hành động, lao vào công việc khó khăn nhất của nam giới. Tôi quyết định xin 

học lái xe. Cũng nhân đây tôi nói để đồng chí thấy rõ là sau khi anh ấy mất, bác sĩ Thương một 

đôi lần muốn ngỏ lời với tôi. Tôi đã viết cho bác sĩ một bức thư rất dài trong đó tôi nói một cách 

xa xôi để đồng chí bác sĩ trẻ tuổi mà tôi hết sức quý mến ấy biết rằng từ nay trở đi – ít nhất trong 

những năm đang còn chiến tranh – tôi không còn có thể yêu một người khác được nữa. Nơi cái 

bãi cỏ xanh, tình yêu của tôi đã để lại ở đấy cùng với anh ấy.                                    
(Trích Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành, 

Nguyễn Minh Châu, NXB Văn học, 2002, tr.134) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1: Xác định ngôi kể trong đoạn trích  

Câu 2: Sau khi anh ấy mất, nhân vật “tôi” đã chán điều gì và quyết định như thế nào?  

Câu 3: Anh/ Chị hiểu như thế nào về nhân vật “tôi” trong câu sau: Nơi cái bãi cỏ xanh, tình 

yêu của tôi đã để lại ở đấy cùng với anh ấy?  

Câu 4: Qua đoạn trích trên, hãy rút ra thông điệp có ý nghĩa sâu sắc nhất đối với anh/chị? 

II. LÀM VĂN: (7,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm) 
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Anh/Chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về 

vai trò của bản lĩnh trong cuộc sống. 

Câu 2 (5,0 điểm) 

Anh/ Chị hãy phân tích tâm lí và hành động của nhân vật Mị trong đoạn trích sau:  

 Đã từ nãy, Mị thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm 

Tết ngày trước. Mị trẻ lắm. Mị vẫn còn trẻ. Mị muốn đi chơi. Bao nhiêu người có chồng cũng 

đi chơi ngày Tết. Huống chi A Sử với Mị, không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau! 

Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. 

Nhớ lại, chỉ thấy nước mắt ứa ra. Mà tiếng sáo gọi bạn yêu vẫn lửng lơ bay ngoài đường. 

Anh ném pao, em không bắt 

Em không yêu, quả pao rơi rồi... 

    Lúc ấy, A Sử vừa ở đâu về, lại sửa soạn đi chơi. A Sử thay áo mới, khoác thêm hai 

vòng bạc vào cổ rồi bịt cái khăn trắng lên đầu. Có khi nó đi mấy ngày mấy đêm. Nó còn muốn 

rình bắt mấyngười con gái nữa về làm vợ. Cũng chẳng bao giờ Mị nói gì. 

 Bây giờ Mị cũng không nói, Mị đến góc nhà, lấy ông mỡ, xắn một miếng, bỏ thêm vào 

đĩa đèn cho sáng. Trong đầu Mị đang rập rờn tiếng sáo. Mị muốn đi chơi. Mị cũng sắp đi 

chơi. Mị quấn lại tóc. Mị với tay lấy cái váy hoa vắt ở phía trong vách. 
  (Trích Vợ chồng A Phủ, Tô Hoài, Ngữ văn 12, Tập hai, NXB 

Giáo dục Việt Nam, 2020, tr.77-78) 

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3,0 

 1 Ngôi kể thứ nhất. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như đáp án: 0,75 điểm. 

- Học sinh không trả lời đúng ngôi kể thứ nhất: không cho điểm. 

0,5 

2 Sau khi anh ấy mất, nhân vật “tôi” đã: 

- chán: công việc viết lách 

- quyết định: xin học lái xe 

Hướng dẫn chấm: 

- Trả lời như đáp án: 0,75 điểm. 

- Nếu HS nêu được 1/2 đáp án cho: 0,5 điểm.   

0,5 

3 - Bãi cỏ xanh: nơi mà người yêu của nhân vật “tôi” đã nằm xuống. 

- Nhân vật tôi: vừa mang nỗi buồn đau, xót xa; vừa khẳng định tình 

yêu thủy chung, son sắt. 

Hướng dẫn chấm:  

- Trả lời được 2 ý: 1,0 điểm. 

- Trả lời được 1 trong 2 ý: 0,5 điểm. 

1,0 

4 Học sinh có thể rút ra những thông điệp khác nhau có ý nghĩa nhất cho 

bản thân, miễn sao hợp lí và thuyết phục, có thể nêu nội dung sau: 

Chiến tranh dù chính nghĩa hay phi nghĩa đều gây ra cho con người 

những đau thương, mất mát không chỉ thể xác mà còn tinh thần. 

Hướng dẫn chấm:  

- Học sinh trình bày thuyết phục: 0, 5 điểm. 

- Học sinh trình bày chưa thuyết phục: 0,25 điểm. 

1,0 

II  LÀM VĂN 7,0 

 1 Vai trò của bản lĩnh trong cuộc sống 2,0 

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 0,25 
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Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - 

phân - hợp, móc xích hoặc song hành. 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Suy nghĩ về vai trò của bản lĩnh trong cuộc sống 

0,25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận 

Học sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai 

vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ về vai trò của 

bản lĩnh trong cuộc sống. Có thể triển khai theo hướng: 

Vai trò của bản lĩnh: giúp con người vượt qua những thử thách, khó 

khăn trong cuộc sống; thực hiện ước mơ, hoài bão, vươn tới thành 

công; khẳng định giá trị bản thân; sống lạc quan, yêu đời...  

Hướng dẫn chấm: 
- Trình bày đầy đủ 2 ý; Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác 

đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí 

lẽ và dẫn chứng (0,75 điểm). 

- Trình bày đầy đủ 2 ý song lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: 

lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu 

biểu (0,5 điểm). 

- Ý cạn; lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác 

đáng, không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn 

chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm). 

Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù 

hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 

0,75 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

Hướng dẫn chấm: 
- Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. 

0,25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới 

mẻ. 

Hướng dẫn chấm: Học sinh huy động được kiến thức và trải nghiệm 

của bản thân để bàn luận về hiện tượng đời sống;có cách nhìn riêng, 

mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, 

làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh. 

- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm. 

- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm. 

0,5 

2 Tâm lí và hành động của Mị được Tô Hoài thể hiện trong đoạn 

trích. 

5,0 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái 

quát được vấn đề. 

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Tâm lí và hành động của Mị trong đêm tình mùa xuân được thể hiện 

trong đoạn trích. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm. 

- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm. 

0,5 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm  
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Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các 

thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các 

yêu cầu sau: 

* Giới thiệu tác giả, tác phẩm và đoạn trích 0,5 

 * Phân tích tâm trạng và hành động nhân vật Mị: 

- Hoàn cảnh: Mị là con dâu gạt nợ của nhà thống lí Pá Tra; đêm tình 

mùa xuân, Mị uống rượu, âm thanh tiếng sáo tha thiết. 

- Tâm trạng và hành động 

+ Tâm trạng: niềm vui sướng khi hoài niệm về quá khứ tươi đẹp, ý 

thức về sức sống tuổi trẻ, về quyền sống, về thân phận. 

+ Hành động: Mị xắn mỡ bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng; quấn lại tóc, 

lấy cái váy hoa vắt trong vách…khát vọng sống, khát vọng tự do đang 

trỗi dậy trong Mị. 

- Tâm trạng và hành động của nhân vật được thể hiện bằng: miêu tả và phân 

tích tâm lí nhân vật tinh tế, sắc sảo;  ngôn ngữ tự nhiên, sinh động, giàu tính 

biểu cảm;  giọng điệu tha thiết,... 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh phân tích đầy đủ 3 ý, cảm nhận sâu sắc: 2,5 điểm. 

- Học sinh phân tích chưa đầy đủ (được 2 ý) hoặc ý đầy đủ nhưng 

chưa sâu sắc: 1,75 điểm - 2,25 điểm  

- Học sinh phân tích chung chung, chưa rõ các ý: 1,0 điểm - 1,5 điểm. 

- Học sinh phân tích sơ lược, không rõ các ý: 0,25 điểm - 0,75 

điểm. 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Đánh giá: 

- Tâm trạng và hành động của nhân vật Mị góp phần làm nên giá trị nhân 

đạo của tác phẩm Vợ chồng A Phủ. 

- Tâm trạng và hành động của nhân vật Mị góp phần thể hiện phong cách 

nghệ thuật truyện ngắn của Tô Hoài. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trình bày được 2 ý: 0,5 điểm. 

- Học sinh trình bày được 1 ý: 0,25 điểm. 

0,5 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

Hướng dẫn chấm: 
- Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.  

0,25 

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách 

diễn đạt mới mẻ. 

Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng lí luận văn học trong quá 

trình phân tích, đánh giá; biết so sánh với các tác phẩm khác để làm 

nổi bật nét đặc sắc của truyện ngắn Nguyễn Minh Châu; biết liên hệ 

vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống; văn viết giàu hình ảnh, cảm 

xúc. 

- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm. 

- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm. 

0,5 

Tổng điểm 10,0 

 

 

ĐỀ 18  

Phần I: Đọc – hiểu (3,0 điểm)  
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Đọc đoạn văn bản và thực hiện các yêu cầu sau: 

        “Liệu bạn có hạnh phúc hơn nếu bạn giàu có hơn? Nhiều người tin rằng “có”. Nhưng 

các nghiên cứu trong nhiều năm qua chỉ ra rằng người có tiền bạc dồi dào hơn chỉ hạnh phúc 

hơn rất ít so với người có thu nhập thấp, thậm chí chưa chắc đã hạnh phúc hơn. Tính trung 

bình dân Mĩ giàu hơn dân Niu Di-lân nhưng họ không hạnh phúc hơn. Người dân ở những 

nước giàu có như Áo, Pháp, Đức dường như cũng chẳng hạnh phúc hơn là bao so với những 

người dân ở các nước nghèo hơn như Bra-xin, Cô-lôm-bi-a và Phi-líp-pin. GS Đa-ni-ơn Ka-

nơ-men - chủ nhân giải Nô-ben Kinh tế 2002- khẳng định rằng có rất ít sự tương quan giữa 

thu nhập và hạnh phúc và những người có thu nhập cao hơn thường gắn với những cảm xúc 

tiêu cực như căng thẳng và stress…Tất nhiên, ý tưởng tiền bạc không mua được hạnh phúc 

thì cũ rồi. Ban nhạc Bít-tơn từng nhắc nhở chúng ta là tiền không thể mua được tình yêu và 

những điều tốt đẹp nhất trên đời lại không mất tiền mua…”. Tuy nhiên, dường như có gì đó 

rất mâu thuẫn về điều này. Nếu tiền bạc không mang lại hạnh phúc thì tại sao chính phủ các 

nước lại tập trung vào việc tăng thu nhập quốc dân theo đầu người? Tại sao rất nhiều người 

trong chúng ta lại phải gắng sức để kiếm nhiều tiền hơn nếu tiền bạc không làm chúng ta 

hạnh phúc hơn? 
 (Theo Thương Vũ, tuoitreonline,13-5-2007) 

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn văn bản. 

Câu 2. Các nghiên cứu chỉ ra tiền bạc và hạnh phúc tương quan như thế nào? 

Câu 3. Nêu hiệu quả nghệ thuật của câu hỏi tu từ ở câu: “Liệu bạn có hạnh phúc hơn nếu bạn 

giàu có hơn? 

Câu 4. Anh/Chị rút ra thông điệp gì sau khi đọc đoạn văn bản trên?  

Phần II: Làm văn (7,0 điểm) 

Câu 1: (2,0 điểm) 

Qua phần Đọc hiểu, anh/ chị viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày quan điểm của 

mình về hạnh phúc của mỗi con người. 

 Câu 2: (5,0 điểm) 

         Cảm nhận của anh/chị về nhân vật Mị qua đoạn văn sau: 

Ngày Tết, Mị cũng uống rượu. Mị lén lấy hũ rượu, cứ uống ực từng bát. Rồi say, Mị lịm 

mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát, nhưng lòng Mị thì đang sống về ngày 

trước. Tai Mị văng vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng. Ngày trước, Mị thổi sáo giỏi. Mùa xuân 

này, Mị uống rượu bên bếp và thổi sáo. Mị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi 

sáo. Có biết bao nhiêu người mê, ngày đêm đã thổi sáo đi theo Mị.  

          Rượu đã tan lúc nào. Người về, người đi chơi cũng vãn cả. Mị không biết, Mị vẫn ngồi 

trơ một mình giữa nhà. Mãi sau Mị mới đứng dậy, nhưng Mị không bước ra đường chơi, mà 

từ từ bước vào buồng. Chẳng năm nào A Sử cho Mị đi chơi Tết. Mị chẳng buồn đi. Bấy giờ 

Mị ngồi xuống giường, trông ra cái cửa sổ lỗ vuông mờ mờ trăng trắng. Đã từ nãy, Mị thấy 

phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm Tết ngày trước. Mị trẻ lắm. 

Mị vẫn còn trẻ. Mị muốn đi chơi. Bao nhiêu người có chồng cũng đi chồng cũng đi chơi ngày 

Tết. Huống chi A Sử với Mị không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau ! Nếu có nắm lá 

ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại, chỉ 

thấy nước mắt ứa ra. Mà tiếng sáo gọi bạn yêu vẫn lửng lơ bay ngoài đường… 
    (Trích Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài, Ngữ văn 12, tập hai, 

NXB Giáo dục Việt Nam, 2011, tr.7-8)  

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

 

PHẦN Câu Nội dung Điểm 

I.  1 Phương thức biểu đạt chính: nghị luận 0,5 
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ĐỌC 

HIỂU 

2 Các nghiên cứu trong nhiều năm qua chỉ ra rằng người có tiền 

bạc dồi dào hơn chỉ hạnh phúc hơn rất ít so với người có thu 

nhập thấp, thậm chí chưa chắc đã hạnh phúc hơn. 

0,5 

3 - Hiệu quả biện pháp tu từ câu hỏi tu từ: 

+ gợi sự suy nghĩ, trăn trở cho người đọc 

+ có tác động mạnh mẽ đến người đọc, như là lời nhắc nhở 

về việc tìm kiếm giá trị hạnh phúc trong cuộc sống của 

chính mình. 

1,0 

4 Thông điệp:  

       - Hãy luôn ý thức về giá trị cuộc sống của chính mình. 

       - Hãy cân bằng cuộc sống bằng những trải nghiệm trong 

lao động để từ đó tìm được hạnh phúc cho chính bản thân 

mình. 

1,0 

II. 

LÀM 

VĂN 

 

 

1  

 

Đoạn văn bản trong phần đọc hiểu làm ta suy nghĩ về hạnh 

phúc của mỗi con người. 

Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày quan điểm 

của anh/ chị về vấn đề trên. 

2,0  

a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận: thí sinh có thể trình 

bày đoạn văn theo nhiều cách đảm bảo theo dạng nghị luận 

xã hội 

0,25  

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: hạnh phúc của mỗi 

con người. 
0,25 

c. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn: vận dụng tốt các thao 

tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Có thể 

viết đoạn theo định hướng sau: 

1,0 

 

 

0,25 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

Đảm bảo các yêu cầu trên; có thể trình bày theo định hướng 

sau:  

1. Giải thích 

     Hạnh phúc của con người là gì? 

2. Bàn luận 

- Hạnh phúc vô cùng lớn lao trừu tượng nhưng cũng rất đơn 

giản cụ thể là làm được những điều mình mong muốn... (dẫn 

chứng) 

- Hạnh phúc luôn có tính tương đối và thay đổi theo thời gian. 

Nên hành trình kiếm tìm hạnh phúc của con người thật gian 

nan. 

3. Bài học nhận thức và hành động 

- Luôn đặt ra giá trị hạnh phúc của bản thân phù hợp để từ đó 

cuộc sống được cân bằng  

- Phê phán những người chỉ biết hạnh phúc cho riêng mình. 

 d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn 

đề nghị luận. 
0,25 

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ 

pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt. 
0,25 

2  

 

Cảm nhận về nhân vật Mị trong đoạn trích 5,0 

a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: Có đầy đủ 

Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu được tác giả, tác 

phẩm, ý kiến; Thân bài triển khai được các luận điểm, thể hiện 

0,5 
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cảm nhận về bài thơ để làm sáng tỏ ý kiến; Kết bài khái quát 

được nội dung nghị luận. 

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận 0,5 

c. Triển khai các luận điểm nghị luận: vận dụng tốt các thao 

tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. 
3,0 

 

 

 

       0,5 

 

       0,5 

       1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       0,5 

 

       0,5 

Học sinh có thể sắp xếp các luận điểm theo nhiều cách nhưng 

về cơ bản, cần đảm bảo những yêu cầu sau: 

* Giới thiệu tác giả Tô Hoài, truyện ngắn “Vợ chồng A- Phủ” 

và nhân vật Mị trong đoạn trích. 

* Phân tích nhân vật Mị qua đoạn trích: 

- Thân phận con dâu gạt nợ và bối cảnh đêm tình mùa xuân 

- Vẻ đẹp tâm hồn nhân vật: sức sống tiềm tàng mãnh liệt, khát 

vọng tự do, hạnh phúc- Mùa xuân đến: 

+ Âm thanh của mùa xuân: hiện hữu bên tai, thức dậy ký ức 

về cuộc sống, khát vọng tự do của những ngày tươi đẹp  

+ Mị uống rượu “ uống ừng ực từng bát” Mị đã bắt đầu 

phản kháng 

+ Mị lắng nghe tiếng sáo nhẩm lời bài hát ý thức về cuộc 

sống, niềm lạc quan 

+ Thấy mình vẫn còn trẻ  khát vọng về tình yêu và hạnh 

phúc  

+ Mị đã thức tỉnh;  

+ Mị muốn đi chơi.  

- Ngòi bút miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế; xây dựng chi tiết 

nghệ thuật đặc sắc (tiếng sáo); ngôn ngữ giàu sức gợi … 

* Đánh giá chung: khái quát lại nghệ thuật và nội dung của 

đoạn trích. 

d. Sáng tạo: có cách diễn đạt độc đáo; cảm nhận sâu sắc diễn 

biến tâm lí và hành động của nhân vật Mị trong đoạn trích. 
0,5 

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ 

pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt. 
0,5 

Tổng điểm  10,0 

 

 

ĐỀ 19 

 

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích:  
Tuổi trẻ là đặc ân vô giá của tạo hóa ban cho bạn. Vô nghĩa của đời người là để tuổi xuân 

trôi qua trong vô vọng.(...) Người ta bảo, thời gian là vàng bạc, nhưng sử dụng đúng thời gian của 

tuổi trẻ là bảo bối của thành công. Tài năng thiên bẩm chỉ là điểm khởi đầu, thành công của cuộc 

đời là mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cuộc sống. Nếu chỉ chăm chăm và tán dương tài năng thiên 

bẩm thì chẳng khác nào chim trời chỉ vỗ cánh mà chẳng bao giờ bay được lên cao. Mỗi ngày trôi 

qua rất nhanh. Bạn đã dành thời gian cho những việc gì ? Cho bạn bè, cho người yêu, cho đồng loại 

và cho công việc?  Và có bao giờ bạn rùng mình vì đã để thời gian trôi qua không lưu lại dấu tích gì 

không ? 
 Các bạn hãy xây dựng tầm nhìn rộng mở (…), biến tri thức của loài người, của thời đại thành 

tri thức bản thân và cộng đồng, vận dụng vào hoạt động thực tiễn của mình. Trước mắt là tích lũy tri 

thức khi còn ngồi trên ghế nhà trường để mai ngày khởi nghiệp; tự mình xây dựng các chuẩn mực 



 60 

cho bản thân; nhận diện cái đúng, cái sai, cái đáng làm và cái không nên làm. Trường đời là trường 

học vĩ đại nhất, nhưng để thành công bạn cần có nền tảng về mọi mặt, thiếu nó không chỉ chông 

chênh mà có khi vấp ngã.  

       (Theo Báo mới.com ; 26/ 03/ 2016) 

Câu 1. Chỉ ra điều cần làm trước mắt được nêu trong đoạn trích. 

Câu 2. Phân tích ngắn gọn tác dụng của câu hỏi tu từ được sử dụng trong đoạn trích trên.  

Câu 3. Anh/Chị hiểu thế nào về ý kiến: “Trường đời là trường học vĩ đại nhất, nhưng để 

thành công bạn cần có nền tảng về mọi mặt”?  

Câu 4. Anh/Chị có cho rằng “Tài năng thiên bẩm chỉ là điểm khởi đầu, thành công của cuộc 

đời là mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cuộc sống” không? Vì sao? 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Câu 1 (2.0 điểm) 
Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 

chữ) trình bày suy nghĩ về điều bản thân cần làm để tuổi trẻ có ý nghĩa.    

Câu 2 (5,0 điểm)               

 Trong bài thơ Tây Tiến, Quang Dũng đã khắc họa thành công bức tranh thiên nhiên 

Tây Bắc gắn liền với kỉ niệm về chặng đường hành quân của người lính: 

         Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm 

         Heo hút cồn mây súng ngửi trời 

         Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống 

         Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi 

Bên cạnh đó còn là kỉ niệm về đêm liên hoan văn nghệ ấm áp tình quân dân: 

         Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa 

         Kìa em xiêm áo tự bao giờ 

         Khèn lên man điệu nàng e ấp 

         Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ           

(Ngữ văn 12, Tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr.88) 

 Cảm nhận hai khổ thơ trên, từ đó thấy được cảm hứng lãng mạn nổi bật trong hồn 

thơ Quang Dũng. 

 

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3,0 

 1 Điều cần làm trước mắt là:  

- tích lũy tri thức khi còn ngồi trên ghế nhà trường để mai ngày khởi 

nghiệp; 

- tự mình xây dựng các chuẩn mực cho bản thân;  

- nhận diện cái đúng, cái sai, cái đáng làm và cái không nên làm. 

(Lưu ý: HS nêu đủ các điều cần làm mới cho điểm tối đa; chỉ nêu được 

2/3 điều thì cho 0,25 điểm) 

0,5 

2 - Câu hỏi tu từ: Bạn đã giành …..dấu tích gì không? 

- Tác dụng: Hỏi thể hiện sự trăn trở về việc sử dụng quỹ thời gian, cảnh 

báo việc để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Từ đó nhắc nhở mỗi 

người trân quý thời gian và có ý thức sử dụng thời gian hiệu quả, ý nghĩa. 

 

 

0,75 

3 - Ý kiến Trường đời….mọi mặt có thể hiểu:  

+ đời sống thực tiến là một môi trường lí tưởng, tuyệt vời để chúng ta 

trau dồi kiến thức, rèn luyện kinh nghiệm, bồi dưỡng nhân cách…;  

 

 

0,75 
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+ song muốn thành công trước hết ta cần chuẩn bị hành trang, xây dựng 

nền móng vững chắc từ nhiều môi trường giáo dục khác như gia đình, 

nhà trường… 

4 - Nêu rõ quan điểm đồng tình hoặc không đồng tình. 

- Lí giải hợp lí, thuyết phục. 

 

0,5 

0,5 

II  LÀM VĂN 7,0 

1 Trình bày suy nghĩ về: điều bản thân cần làm để tuổi trẻ có ý nghĩa     2,0 

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 

Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – 

phân – hợp, móc xích hoặc song hành 

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Điều bản thân cần làm để tuổi trẻ có ý nghĩa     

0,25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận 

Trên cơ sở những hiểu biết về đoạn trích ở phần Đọc hiểu, HS có thể 

trình bày suy nghĩ theo nhiều cách nhưng phải hợp lí, có sức thuyết phục. 

Có thể theo hướng sau:  

Tuổi trẻ là giai đoạn thanh xuân, là quãng đời đẹp đẽ, có ý nghĩa nhất 

của đời người…Song thời gian là một dòng chảy thẳng, tuổi trẻ sẽ dần 

qua đi…Mặt khác, ở độ tuổi này, chúng ta dễ đối mặt với phải nhiều cám 

dỗ cuộc đời. Vây phải làm gì để tuổi trẻ có ý nghĩa? 

+ Trau dồi kiến thức, hiểu biết 

+ Bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách; sống có ước mơ, lí tưởng… 

+ Tích cực tham gia hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện… 

+ Dành thời gian quan tâm đến gia đình, đến những người thân yêu 

+ Biết hưởng thụ cuộc sống, quan tâm đến bản thân… 

Từ đó phê phán những người sống uổng phí tuổi trẻ và rút ra bài học cho 

bản thân 

1,0 

d. Chính tả, dùng từ, đặt câu 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt. 

0,25 

e. Sáng tạo 

Có cách diến đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận 

0,25 

 2 Nghị luận văn học  5,0 

1. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận.  

Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân 

bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề. 

0.25 

2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận.  

Cảm nhận hai khổ thơ, nhận xét cảm hứng lãng mạn của Quang Dũng. 

0,25 

3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm 

nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa 

lí lẽ và dẫn chứng. (4,0 điểm) 

Cụ thể: 

1. Giới thiệu chung: 

- Tác giả Quang Dũng và tác phẩm “Tây Tiến”. 

- Giới thiệu bài thơ, khổ thơ.  

2. Cảm nhận hai khổ thơ: 

a. Bức tranh thiên nhiên Tây Bắc gắn liền với kỉ niệm về chặng 

đường hành quân của người lính:  
- Bức tranh thiên nhiên Tây Bắc:  

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

1,5 
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+  Hùng vĩ, hoang sơ, dữ dội (3 câu đầu). 

+ Thơ mộng, trữ tình, lãng mạn (câu cuối). 

- Vẻ đẹp tâm hồn người lính Tây Tiến:  

+ Hào hùng khi vượt qua chặng đường hành quân hiểm trở. 

+ Hào hoa khi cảm nhận được thiên nhiên thơ mộng, lãng mạn. 

- Đặc sắc nghệ thuật: 

+ Nghệ thuật đối lập tương phản. 

+ Nghệ thuật phối thanh độc đáo. 

+ Ngôn ngữ: sử dụng thành công các từ láy giàu giá trị biểu cảm (khúc 

khuỷu, heo hút, thăm thẳm), những từ sáng tạo mới mẻ (súng ngửi trời). 

+ Giọng thơ linh hoạt. 

b. Kỉ niệm đêm liên hoan văn nghệ ấm áp tình quân dân:  
- Hình ảnh đêm liên hoan văn nghệ rực rỡ ánh sáng, rộn rã âm thanh: 

bừng lên hội đuốc hoa, khèn lên man điệu. 

- Vẻ đẹp của người thiếu nữ Tây Bắc: duyên dáng, dịu dàng, tình tứ 

+ xiêm áo tự bao giờ. 

+ nàng e ấp. 

- Vẻ đẹp tâm hồn người lính Tây Tiến: hào hoa, lãng mạn 

+ Cảm nhận vẻ đẹp của doanh trại trong đêm liên hoan, vẻ đẹp hấp dẫn 

của người thiếu nữ. 

+ Gửi tâm hồn theo tiếng nhạc về đất Viên Chăn: giấc mơ lập công, chiến 

thắng. 

- Đặc sắc nghệ thuật: 

+ Hình ảnh thơ độc đáo. 

+ Ngôn từ giàu giá trị biểu cảm, đậm chất thơ. 

3. Nhận xét cảm hứng lãng mạn nổi bật trong hồn thơ Quang Dũng: 
* Đây là nét nổi bật trong phong cách nghệ thuật của Quang Dũng. 

* Biểu hiện: 

- Nội dung: 

+ Cảm xúc bao trùm chủ đạo là nỗi nhớ của người lính Tây Tiến. 

+ Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên và con người Tây Bắc, vẻ đẹp tâm hồn 

người lính Tây Tiến. 

+ Niềm tin vào tương lai chiến thắng khi gửi khao khát về Viên Chăn. 

- Nghệ thuật:  

+ Sử dụng thành công biện pháp tu từ đối lập tương phản là thủ pháp đặc 

trưng của cảm hứng lãng mạn. 

+ Ngôn từ, hình ảnh đậm chất trữ tình, giàu chất thơ. 

+ Phối thanh độc đáo: có những câu thơ sử dụng chủ đạo thanh bằng gợi 

cảm giác thơ mộng, lãng mạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,75 

 

 

4. Sáng tạo. 
Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề 

nghị luận 

0,25 

5. Chính tả, dùng từ, đặt câu.  
Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. 

0,25 

Lưu ý chung:  Dưới đây chỉ là những ý cơ bản học sinh cần đáp ứng; việc cho điểm cụ thể, 

các đơn vị có thể thảo luận để thống nhất đáp án, giáo viên cần chú ý kĩ năng làm bài và sự 

sáng tạo của học sinh, tránh việc đếm ý cho điểm. 
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ĐỀ 20 

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi cho bên dưới: 

Em thanh xuân như ngày xưa của anh 

duới sân trường có một viên sỏi xanh rất nhỏ 

anh cất dấu tuổi trẻ mình ở đó 

 

… Tuổi trẻ anh áo nâu, chân đất 

bữa cháo, bữa khoai, đi cày và đi học 

bụng cồn cào con chữ chạy xiêu xiêu 

 

… Chiến tranh đi qua – thời trai anh đi qua 

những ngả đường đạn bom mịt mù thăm thẳm lắm 

về lại trường xưa tìm lại chút ngày xưa 

 

Sẽ còn mãi những gì không thể mất 

em vô tư đâu có thấy anh nhìn 

kỷ niệm anh chìm lấp dưới chân em 

 

Em có bắt được thì cho anh xin 

anh ngắm lại chứ không sao lấy lại 

mảnh vụn thời gian chắp nối đời người… 
(Trích Gởi về Lam Sơn, Trích Mẹ và em, Nguyễn Duy, NXB Thanh Hóa, 1987) 

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. 

Câu 2: Tác dụng của dấu gạch nối trong câu “Chiến tranh đi qua – thời trai anh đi qua”?  

Câu 3: Theo anh chị, hình ảnh viên sỏi xanh trong sân trường cất dấu cho tác giả điều gì của 

tuổi trẻ? 

Câu 4: Anh/Chị suy nghĩ gì về ý thơ kỷ niệm thời gian là thứ để “ngắm lại” chứ không phải 

để “lấy lại”? 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Câu 1: (2 điểm) 

Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh/chị viết đoạn văn 150 chữ về ý nghĩa của những kí 

ức đẹp đẽ trong tạo nên giá trị sống của đời người. 

Câu 2: (5 điểm) 

Phân tích tâm trạng của người đàn bà hàng chài trong đoạn trích sau: 

“- Ở trên thuyền có bao giờ lão ta đánh chị không? - Tôi hỏi. 

- Bất kể lúc nào thấy khổ quá là lão xách tôi ra đánh, cũng như đàn ông thuyền khác 

uống rượu... Giá mà lão uống rượu... thì tôi còn đỡ khổ... Sau này con cái lớn lên, tôi mới xin 

được với lão... đưa tôi lên bờ mà đánh... 

- Không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được! - Đẩu và tôi cùng một lúc thốt 

lên. 

- Là bởi vì các chú không phải là đàn bà, chưa bao giờ các chú biết như thế nào là nỗi 

vất vả của người đàn bà trên một chiếc thuyền không có đàn ông... 

- Phải, phải, bây giờ tôi đã hiểu, - bất ngờ Đẩu trút một tiếng thở dài đầy chua chát, - 

trên thuyền phải có một người đàn ông... dù hắn man rợ, tàn bạo? 

- Phải - Người đàn bà đáp - Cũng có khi biển động sóng gió chứ chú? 

Lát lâu sau mụ lại mới nói tiếp: 

- Mong các chú cách mạng thông cảm cho, đám đàn bà hàng chài ở thuyền chúng tôi 

cần phải có người đàn ông để chèo chống phong ba, để cùng làm ăn nuôi nấng đặng một sắp 

con, nhà nào cũng trên dưới chục đứa. Ông trời sinh ra người đàn bà là để đẻ con, rồi nuôi 
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con cho đến khi khôn lớn cho nên phải gánh lấy cái khổ. Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống 

cho con chứ không thể sống cho mình như ở trên đất được! Mong các chú lượng tình cho cái 

sự lạc hậu. Các chú đừng bắt tôi bỏ nó! - Lần đầu tiên trên khuôn mặt xấu xí của mụ chợt 

ửng sáng lên như một nụ cười - vả lại, ở trên chiếc thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái chúng 

tôi sống hòa thuận, vui vẻ. 

- Cả đời chị có một lúc nào thật vui không? Đột nhiên tôi hỏi. 

- Có chứ, chú! Vui nhất là lúc ngồi nhìn đàn con tôi chúng nó được ăn no... 
(Trích Chiếc thuyền ngoài xa, Nguyễn Minh Châu, 

SGK Ngữ Văn 12, tập hai, NXBGD, 2017, trang 75,76) 

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I. Đọc – 

hiểu 

1 Phương thức biểu đạt của đoạn trích: Biểu cảm 

* HS trả lời đúng đáp án: 0,5 điểm. 
0.5 

2 Tác dụng của dấu gạch nối trong câu “Chiến tranh đi qua – thời trai 

anh đi qua”: 

- Nhấn mạnh ý nghĩa của tuổi trẻ gắn liền với kí ức đặc biệt khi cùng 

đất nước trãi qua chiến tranh. 

- Một tuổi trẻ gian khó, hào hùng. 

* HS có thể gạch đầu dòng khi biểu hiện các ý. 

0.75 

3 Theo anh chị, hình ảnh viên sỏi xanh trong sân trường cất dấu cho tác 

giả điều gì của tuổi trẻ: 

- Kí ức giản đơn, mộc mạc và ý nghĩa. 

- Đẹp theo giá trị riêng biệt của mỗi người, nên “viên sỏi xanh” – hình 

ảnh sống động gắn với trường học. 

- Học sinh trả lời đủ 2 ý: 0, 75 điểm. 

- Học sinh trình bày chung chung: 0,25 điểm. 

0.75  

4 Anh/Chị suy nghĩ về ý thơ kỷ niệm thời gian là thứ để “ngắm lại” chứ 

không phải để “lấy lại”: 

- “ngắm lại” – trân quý và giữ lấy như một động lực, truyền lửa cho 

cuộc đời. 

- không phải “lấy lại” – nhận thức thời gian không quay trở lại, nên 

biết trân quý những giá trị thời gian về sau. 

* Nghĩa cả câu: trân trọng ký ức và thời gian, biết dung thời gian để 

tạo lập những kí ức quý báu. 

- Học sinh trình bày thuyết phục: 0, 75 điểm. 

- Học sinh trình bày chưa thuyết phục: 0,25 điểm. 

1.0 

II. Làm  

văn  

Câu 1. 

Ý nghĩa của những kí ức đẹp đẽ trong tạo nên giá trị sống của đời người. 

 
2,0 

 a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 

Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - 

hợp, móc xích hoặc song hành. 

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Ý nghĩa của những kí ức đẹp đẽ trong tạo nên giá trị sống của đời người. 
0,25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận 

Học sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn 

đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ về ý nghĩa của nghị lực 

trong cuộc sống. Có thể triển khai các ý: 

0,75 
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- Giải thích: những kí ức đẹp đẽ - là những kỉ niệm trong quá khứ, do 

con người tạo nên, hình thành và có giá trị về tinh thần, về thời gian. 

- Ý nghĩa: những kỉ niệm tạo chứng thực chúng ta đã sống nhiều năng lượng 

và nỗ lực tạo lập nên những giá trị sống đẹp; xây dựng những mối quan hệ 

tốt đẹp; biết chia sẻ những điều ý nghĩa, đẹp đẽ… 

Hướng dẫn chấm: 
- Trình bày đầy đủ 3 ý nghĩa; Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác 

đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và 

dẫn chứng (0,75 điểm). 

- Trình bày đầy đủ 2/3 ý nghĩa song lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết 

phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu 

biểu (0,5 điểm). 

- Không nêu ý cụ thể, diễn đạt chung chung; lập luận không chặt chẽ, 

thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiết đến vấn 

đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 

điểm). 

Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp 

với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

Hướng dẫn chấm: 
- Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. 

0,25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 

Hướng dẫn chấm: Học sinh huy động được kiến thức và trải nghiệm của 

bản thân để bàn luận về hiện tượng đời sống;có cách nhìn riêng, mới mẻ 

về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, làm cho lời 

văn có giọng điệu, hình ảnh. 

- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm. 

- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm. 

0,5 

Câu 2. a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận  

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát 

được vấn đề. 

0.25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận  

Tâm trạng của người đàn bà hàng chài khi đối thoại với Đẩu và Phùng tại tòa 

án huyện. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm. 

- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm. 

0.5  

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm  

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao 

tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu 

sau:  

3.5 

* Giới thiệu tác giả, tác phẩm và vấn đề nghị luận. 

* Tâm trạng của người đàn bà hàng chài khi đối thoại với Đẩu và Phùng 

tại tòa án huyện: nhẫn nhịn, chịu đựng, lo lắng và tỉ mỉ với niềm vui nhỏ 

nhoi từ cuộc sống.  

- Thông cảm và chia sẻ với nỗi vất vả của người đàn ông trụ cột gia đình: 

phải gánh lấy gánh nặng mưu sinh của cuộc sống, nhận thức về đòn roi của 

0,5 

2,5 
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chồng chỉ là giải pháp giải tỏa nỗi khốn khổ cơ cực.“Bất kể lúc nào thấy khổ 

quá là lão xách tôi ra đánh, cũng như đàn ông thuyền khác uống rượu... Giá 

mà lão uống rượu... thì tôi còn đỡ khổ...” 

- Nhận biết nỗi vất vả và nguy hiểm của người đàn bà trên một chiếc thuyền 

đánh cá không có đàn ông, nhất là khi biển động. Tự nhận trách nhiệm về 

phần tự nhiên của người phụ nữ: sinh con – nuôi con, nên cái sự sinh nhiều 

cũng là một phần trách nhiệm mà người phụ nữ cùng phải gánh lấy gánh 

nặng cuộc sống. 

- Người đàn bà hàng chài trân trọng tình mẫu tử và nâng niu những niềm vui, 

hạnh phúc nhỏ nhoi chắt lọc từ trong cuộc sống thiếu thốn, đau khổ triền 

miên. Nét mặt chị tươi hẳn lên khi kể rằng trong gia đình mình đôi khi vẫn 

có niềm vui. Ấy là khi vợ chồng con cái sống hòa thuận, vui vẻ… và vui nhất 

là lúc ngồi nhìn đàn con chúng nó được ăn no.  

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh phân tích đầy đủ 3 ý, cảm nhận sâu sắc: 2,5 điểm. 

- Học sinh phân tích chưa đầy đủ (được 2 ý) hoặc ý đầy đủ nhưng chưa 

sâu sắc: 1,75 điểm - 2,25 điểm  

- Học sinh phân tích chung chung, chưa rõ các ý: 1,0 điểm - 1,5 điểm. 

- Học sinh phân tích sơ lược, không rõ các ý: 0,25 điểm - 0,75 điểm. 

* Đánh giá chung: 

- Giọng điệu trần tình, tự tin, thành thật khi đối thoại với Đẩu và Phùng, 

người đàn bà hàng chài thể hiện tính cách của con người lao động chất phác, 

lam lũ và trân trọng những tình cảm gia đình bé nhỏ. Vẻ đẹp này của chị đã 

tác động vào nhận thức của Đẩu và Phùng về vẻ đẹp đa chiều của con người, 

nghệ thuật  

- Từ nhân vật người đàn bà hàng chài, tác giả thể hiện tấm lòng trĩu nặng tình 

thương, nỗi lo âu cho số phận con người trước hiện thực đói nghèo, bạo lực. 

Đồng thời cho thấy, tác giả đã có cái nhìn không hể đơn giản về cuộc sống. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trình bày được 2 ý: 0,5 điểm. 

- Học sinh trình bày được 1 ý: 0,25 điểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

d. Ch́ính tả, ngữ pháp  

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

- Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. 

0.25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 

Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng lí luận văn học trong quá trình 

phân tích, đánh giá; biết so sánh với các tác phẩm khác để làm nổi bật nét 

đặc sắc của truyện ngắn Nguyễn Minh Châu; biết liên hệ vấn đề nghị luận 

với thực tiễn đời sống; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc. 

- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm. 

- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm. 

0,5 

 

TỔ NGỮ VĂN TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH 
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