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A. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA 

  Đề thi gồm có hai phần: 

 * Phần 1: Đọc - hiểu văn bản (3.0 điểm)  

 * Phần 2: Làm văn 

   Câu 1: Viết đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 150 chữ) (2.0 điểm) 

   Câu 2: Nghị luận văn học (5.0 điểm)   

   Thời gian làm bài: 90 phút 

B. NỘI DUNG ÔN TẬP 

PHẦN I: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN 

1. Yêu cầu 

- Cấp độ nhận biết: Chỉ ra các thông tin liên quan được thể hiện trong văn bản/ 

đoạn trích như từ ngữ, chi tiết, hình ảnh, đề tài, hình tượng nhân vật trữ tình …; nhận 

diện được phong cách ngôn ngữ, thao tác lập luận, phương thức biểu đạt, kiểu kết cấu… 

của văn bản/đoạn trích. 

- Cấp độ thông hiểu: Hiểu được các thành phần nghĩa của câu,hiểu được cách triển 

khai lập luận, tác dụng cảu biện pháp tu từ; xác định nội dung, chủ đề của văn bản/đoạn 

trích... 

- Cấp độ vận dụng thấp: Sử dụng thông tin trong và ngoài văn bản để giải quyết 

các tình huống, vấn đề trong được đặt ra trong văn bản. 

- Cấp độ vận dụng cao: trình bày những suy nghĩ, bình luận, giải thích ý nghĩa tư 

tưởng và các giá trị của văn bản trong cuộc sống; vận dụng để giải quyết các tình huống/ 

vấn đề mới trong học tập và cuộc sống. 

2. Một số lưu ý đối với dạng đề Đọc hiểu  

-  Gọi tên các biện pháp nghệ thuật và phân tích tác dụng của chúng.  

  + Đối với dạng câu hỏi này, học sinh cần ôn lại kiến thức về các biện pháp tu từ 

từ vựng như so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, tương phản, chơi chữ, nói giảm nói 

tránh, nói quá,… và các biện pháp tu từ cú pháp như lặp cú pháp, liệt kê, chêm xen, 

câu hỏi tu từ, đảo ngữ, đối,…  

  + Xác định được từ ngữ thực hiện. 

  + Nêu tác dụng cụ thể, rõ ràng.   

-  Cần phân biệt các dạng câu hỏi: nêu nội dung chính, nêu ý nghĩa hoặc nêu 

thông điệp của văn bản. 

- Ôn lại các phương thức biểu đạt, phong cách ngôn ngữ chức năng. 

- Nắm các kiểu kết cấu. 

- Nhận diện các cụm từ quan trọng, câu chủ đề, …  

PHẦN II: LÀM VĂN 

I. Nghị luận xã hội 

1. Kĩ năng tạo lập đoạn văn nghị luận xã hội 

- Về hình thức: 



  + Đoạn văn phải đảm bảo đúng dung lượng theo yêu cầu của đề bài, khoảng 

150 chữ (tương đương 15 dòng viết tay), tránh viết quá dài hoặc quá ngắn.  

  + HS có thể tùy ý lựa chọn các cấu trúc: song hành, móc xích, quy nạp, diễn 

dịch hay tổng phân hợp..., nhưng phải đúng cấu trúc đoạn văn (không xuống dòng giữa 

đoạn; đoạn văn bắt đầu bằng chữ cái viết hoa và lùi vào một chữ ở đầu dòng và kết 

thúc bằng dấu ngắt câu - có thể là dấu chấm, chấm than, ba chấm hoặc chấm hỏi tùy 

theo kiểu câu phù hợp với nội dung kết đoạn; có mở đoạn - thân đoạn - kết đoạn). 

   + Các câu trong đoạn văn có sự liên kết chặt chẽ về nội dung và hình thức. HS 

sử dụng linh hoạt các phép liên kết câu (phép lặp, phép nối, phép thế…) 

- Về mặt nội dung: 

   + Xác định đúng vấn đề nghị luận: Cần đọc kĩ yêu cầu đề, chú ý những từ khóa 

giúp xác định nội dung nghị luận.  

   + Cần tập trung làm rõ suy nghĩ, quan điểm của bản thân về vấn đề. Đoạn văn 

đảm bảo hệ thống các ý sau: 

     . Nêu vấn đề: Giới thiệu trực tiếp vấn đề mà đề bài yêu cầu 

     . Triển khai vấn đề: tuy chỉ nghị luận về một khía cạnh, một bình diện nhỏ 

trong vấn đề lớn, để nội dung đoạn văn mạch lạc, khúc chiết, cần triển khai thành hệ 

thống ý nhỏ hơn.  

   Ví dụ:  

   Đề yêu cầu nghị luận về sự chi phối của cách sống, cách nghĩ, hiện tượng xã 

hội…(ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết, hậu quả…), có thể triển khai thành hệ 

thống ý sau: sự chi phối đến cá nhân/ cộng đồng xã hội; sự chi phối đến tâm lí, tính 

cách con người; sự chi phối theo thời gian hiện tại và tương lai… 

     . Kết thúc vấn đề: Bài học nhận thức, hành động cho bản thân. 

2. Những lưu ý trong quá trình triển khai đoạn văn 

     - Đoạn văn nghị luận xã hội khác với bài văn nghị luận xã hội về mặt hình 

thức và yêu cầu mức độ nội dung. 

       + Về mặt hình thức: học sinh không được xuống dòng trong quá trình triển 

khai đoạn văn, dung lượng an toàn của đoạn văn 150 chữ (tương đương khoảng 15 

dòng viết tay) 

        + Về mặt nội dung: Không yêu cầu học sinh phải triển khai kĩ tất cả các ý 

như bài văn nghị luận xã hội. Đoạn văn không phải là bài văn thu nhỏ. 

      - Học sinh tránh kể lể lan man hoặc nhắc lại những chi tiết trong ngữ liệu đọc 

hiểu. 

      - Trong phạm vi một đoạn văn ngắn, học sinh chỉ nên chọn một dẫn chứng 

tiêu biểu, phù hợp. 

II. Nghị luận văn học 

I. Yêu cầu về kĩ năng: Học sinh cần ôn lại 

- Kĩ năng làm một bài văn nghị luận văn học với kiểu bài phân tích, cảm nhận một 

tác phẩm hoặc một đoạn trích văn học.  

- Nắm kỹ năng xử lý đề, không đơn thuần là thuộc lòng nội dung văn bản. 

- Biết cách kết hợp các thao tác lập luận. 

II. Yêu cầu về kiến thức: Học sinh cần củng cố, hệ thống lại kiến thức những tác 

phẩm dưới đây: 

 1. Vội vàng (Xuân Diệu) 



1.1. Tác giả 

- Xuân Diệu là cây đại thụ của nền thi ca Việt Nam hiện đại, là một nhà văn hóa 

lớn của dân tộc; sức sáng tạo mãnh liệt, bền bỉ và sự nghiệp phong phú. 

- Ông là nhà thơ “mới nhất trong các nhà thơ mới” (Hoài Thanh) đã đem đến cho 

thơ ca đương thời một sức sống mới, một nguồn cảm xúc mới, thể hiện một quan niệm 

sống mới mẻ cùng với những cách tân nghệ thuật đầy sáng tạo.  

- Ông là nhà thơ của tình yêu, mùa xuân và tuổi trẻ với một giọng thơ sôi nổi, đắm 

say, yêu đời thắm thiết. 

1.2. Tác phẩm: 

- 4 câu đầu:  

  + Khát vọng muốn “vĩnh cửu hoá” cái đẹp để cho thi sĩ tôn thờ, thưởng thức; 

ước muốn táo bạo, muốn đoạt quyền của tạo hoá, muốn ngự trị cả thiên nhiên. Tất cả 

đều xuất phát từ tình yêu cuộc sống say mê của hồn thơ nồng nàn, tha thiết. 

  + Điệp ngữ, điệp cấu trúc câu “Tôi muốn … cho …” diễn tả niềm khát khao 

mãnh liệt, táo bạo của cái tôi trữ tình. 

- 9 câu tiếp:  

  + Cảnh thiên đường trên mặt đất có đủ hương vị, màu sắc và âm thanh, rất sinh 

động. Bức tranh mùa xuân tươi vui, hạnh phúc, căng tràn nhựa sống được cảm nhận 

qua các giác quan và tâm hồn nghệ sĩ yêu đời, khao khát cuộc sống của nhà thơ. 

  + Điệp ngữ “này đây” được lặp lại bốn lần kết hợp với thủ pháp liệt kê tăng tiến, 

nhịp thơ gấp gáp… cho thấy cảnh đẹp như bày sẵn ra trước mắt, rất cụ thể, rõ ràng, 

đồng thời bộc lộ niềm sung sướng đến ngất ngây của thi sĩ trước cảnh sắc ấy. 

  +Thủ pháp chuyển đổi cảm giác mới mẻ, độc đáo; quan niệm thẩm mĩ hiện đại 

lấy con người làm chuẩn mực cho cái đẹp (Tháng giêng ngon như một cặp môi gần) 

khiến thiên nhiên trở nên cụ thể, gợi cảm, quyến rũ, mang đầy tính nhục thể. 

 Thiên nhiên mang vẻ đẹp của một giai nhân và của một tình nhân. 

- 16 câu tiếp:  

  + Nét mới mẻ trong quan niệm của tác giả về thời gian tuyến tính, một đi không 

trở lại, lấy tuổi trẻ làm thước đo của thời gian. 

  + Ý thức đau đớn về sự chảy trôi của thời gian, sự hạn hẹp ngắn ngủi của đời 

người trước sự mênh mông, rộng lớn của đất trời đã khiến nhà thơ có những cảm nhận 

tinh tế về sự tàn phai của cuộc đời.  

  +Thủ pháp chuyển đổi cảm giác (mùi tháng năm; vị chia phôi;…), nhân hóa 

(sông núi than thầm tiễn biệt; con gió xinh thì thào, hờn vì nỗi bay đi; chim đứt tiếng 

reo thi, sợ độ phai tàn…); câu hỏi tu từ… 

- 10 câu cuối: 

 Khát vọng tận hưởng cuộc sống mãnh liệt, cuồng say được diễn tả bằng những 

hành động tăng tiến đầy tính nhục thể, chiếm đoạt (ôm  riết  say  thâu  cắn). 

Đó là khát vọng sống hết mình, tận hưởng hết mình, đốt cháy mình dù chỉ trong một 

phút giây.  Quan niệm sống tích cực. 

  “Vội vàng” là lời giục giã hãy sống mãnh liệt, sống hết mình, hãy quý trọng 

từng giây, từng phút của cuộc đời mình, nhất là những tháng năm tuổi trẻ của một hồn 

thơ yêu đời, ham sống đến cuồng nhiệt. Tư tưởng đó được thể hiện qua một hình thức 

nghệ thuật điêu luyện : sự kết hợp nhuần nhị giữa mạch cảm xúc và mạch luận lí, giọng 

điệu say mê, sôi nổi, những sáng tạo độc đáo về ngôn từ và hình ảnh thơ. 



      2. Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) 

2.1. Tác giả: 

- Là một trong những cây bút xuất sắc trong phong trào thơ Mới. 

- Là một tài năng thơ độc đáo, giàu sức sáng tạo nhưng cuộc đời ngắn ngủi, nhiều 

bi thương, bất hạnh. 

- Thơ của ông là niềm thiết tha với cuộc sống, với con người và ấn chứa niềm đau 

thương, tâm sự uẩn khuất trước sự ngắn ngủi của cuộc đời. 

2.2 Tác phẩm: 

- Khổ 1:  

  + Bức tranh thôn Vĩ lúc bình minh tươi mới, tinh khôi, tràn đầy sức sống. Câu 

thơ “Vườn ai mướt quá xanh như ngọc” cất lên như một tiếng reo vui, một lời suýt xoa 

của thi nhân trước vẻ đẹp vô ngần của thôn Vĩ. Từ “mướt” như ánh lên vẻ mượt mà, 

óng ả, đầy xuân sắc, một màu xanh mỡ màng, tràn trề nhựa sống của Vĩ Dạ. “Xanh như 

ngọc” là màu xanh lung linh, ngời sáng, long lanh. Cả vườn Vĩ được tắm gội bởi sương 

đêm, đang chìm trong giấc ngủ thì được đánh thức và bừng lên trong ánh nắng hồng 

ban mai. Nắng mai rót vào vườn cứ đầy dần lên, đến khi ngập tràn thì nó biến cả khu 

vườn thành một đảo ngọc giữa chốn “nước non thanh tú” của quê hương xứ sở.  

  + Thiên nhiên và con người hài hoà với nhau trong một vẻ đẹp kín đáo, dịu dàng 

và thơ mộng (“Lá trúc che ngang mặt chữ điền”). 

=> Khổ thơ đầu là bức tranh thôn Vĩ đẹp, tươi sáng, trong trẻo, gợi cảm và đầy 

sức sống. Đồng thời, đó cũng là niềm hi vọng hạnh phúc của thi nhân. 

- Khổ 2: 

  + Cảnh sông nước, mây trời xứ Huế vừa có nét đẹp hoang sơ, dân dã, vừa đượm 

buồn. Gió, mây và dòng nước đều được nhân hoá để trở nên có hồn, sinh động. “Gió 

theo lối gió, mây đường mây” ngắt nhịp 4/3 với hai vế tiểu đối gợi tả một không gian 

gió, mây chia lìa, đôi đường, đôi ngả như một nghịch cảnh đầy ám ảnh. Nhà thơ còn 

nhân hoá con sông thành một sinh thể có tâm trạng để giãi bày tâm tư của chính mình. 

  + Cả dòng sông như được dát bạc, ánh lên lộng lẫy, huyền ảo lung linh. Nếu 

“Thuyền ai” gợi lên bao ngỡ ngàng, bâng khuâng, vừa quen vừa lạ, man mác như điệu 

hò xứ Huế thì hình tượng “sông trăng” lại như một nét vẽ thơ mộng, chất chứa cái thần 

thái, “linh hồn” của cảnh sắc thiên nhiên xứ sở. Sự kết hợp giữa “thuyền ai” và “sông 

trăng” đã tạo nên một hình tượng đẹp thi vị, gợi tả vẻ đẹp lãng mạn, thơ mộng, thân 

thương của Huế. Thuyền chở trăng là chở tình yêu. Bến trăng là bến bờ hạnh phúc. 

Liệu con thuyền tình yêu có vượt thời gian để kịp cập bến bờ hạnh phúc hay không ? 

Câu hỏi chất chứa bao niềm khắc khoải, sự chờ đợi mỏi mòn tình yêu, hạnh phúc của 

thi nhân. Ẩn trong đó có sự mông lung, hồ nghi, thất vọng. 

=> Khổ thơ thứ hai vẽ nên bức tranh xứ Huế ảm đạm, nhuốm màu chia lìa, sự 

sống mệt mỏi, yếu ớt nhưng cũng huyền ảo, thơ mộng; đồng thời toát lên những dự 

cảm hạnh phúc chia xa của nhà thơ. 

- Khổ 3:  

  + Bức tranh người thiếu nữ Huế qua sự hình dung, tưởng tượng của thi nhân 

hiện lên nhuốm màu hư ảo. Tất cả như mờ nhòe, không rõ ràng. 

  + Sắc áo trắng của người thiếu nữ là sắc màu của tâm tưởng, của nỗi nhớ được 

điệp lại gợi lên khoảng cách xa xôi, cách trở. 



  + Câu hỏi tu từ vừa biểu hiện tâm trạng hoài nghi, cô đơn vừa thể hiện nỗi niềm 

gắn bó thiết tha, sâu nặng của nhà thơ với tình yêu, với cuộc đời.  

-> Người và cảnh đều chìm vào cõi mộng.  

   ->Tâm trạng mơ tưởng, hoài nghi, cay đắng, thảng thốt, tuyệt vọng. 

 Bài thơ bắt đầu với cảnh đẹp thôn Vĩ bên dòng sông Hương, từ đó khơi gợi 

liên tưởng thực - ảo và mở ra bao nỗi niềm cảm xúc, suy tư về cảnh và người xứ Huế. 

Bài thơ còn là tiếng nói của một cái tôi yêu đời, ham sống nhưng đầy uẩn khúc, một 

cái tôi bơ vơ, cô đơn với khát vọng mãnh liệt mong muốn tìm thấy sự đồng cảm, đồng 

điệu giữa cuộc đời...  

3. Tràng giang của Huy Cận. 

3.1. Tác giả. 

- Là nhà thơ nổi tiếng trong phong trào thơ Mới, nhà thơ của vũ trụ, của sông nước 

mênh mông bao la, của nỗi buồn “mang mang thiên cổ sầu”. 

- Thơ ông hàm súc, giàu chất suy tưởng, triết lí. 

- Giọng thơ thường buồn bã, ảo não 

3.2. Tác phẩm 

* Cảm hứng của bài thơ là cảm hứng không gian. Không gian như trải ra từ mặt 

sông lên tận chót vót đỉnh trời, không gian được nở ra từ thẳm sâu vũ trụ vào tận tâm 

linh con người. 

* Bài thơ man mác một nỗi buồn thương đau đớn mênh mang về cuộc đời, về kiếp 

người, một nỗi sầu nhân thế. Nỗi buồn, nỗi sầu ấy thấm đẫm trong thiên nhiên, tạo vật, 

lan tỏa trong hồn người. Cuộc đời vắng vẻ, thê lương; sự sống thì khô héo; kiếp người 

thì tàn tạ, phiêu dạt. Đằng sau tâm trạng buồn, cô đơn là niềm khao khát sự sống, khao 

khát sự cảm thông hòa hợp. 

- Khổ 1:  

  + Bài thơ là bức tranh sông nước thơ mộng của buổi chiều xứ Bắc. Nó thấm 

đượm nỗi buồn man mác đến khôn cùng của thi nhân. Không gian trong bài thơ là hình 

ảnh sông nước mênh mang: 

  + Gợn là từ chỉ một xao động nhẹ nhưng da diết, nó cứ lan ra, loang ra, xô đẩy 

nhau đến vô tận. Điệp điệp là một từ láy nguyên gợi nỗi buồn triền miên, da diết, gối 

đầu lên nhau, tầng tầng lớp lớp. Nỗi buồn vì thế không chỉ dừng lại ở cảnh mà còn 

thấm sâu vào hồn người. 

  + Nỗi buồn sông nước còn được tác giả gởi gắm qua các khách thể như: con 

thuyền, nước, củi.  Sự vật trong tư thế vận động: sóng gợn, thuyền xuôi, củi trôi  

chuyển động nhẹ, gợi sự phận ly, lạc lõng, trôi dạt 

Đó không chỉ là nỗi sầu của con người giữa đất trời vô biên. 

- Khổ 2:  

+ Không gian được mở rộng, từ sông lên cồn rồi tầm nhìn chuyển lên đất liền 

– chợ. Tuy nhiên không gian càng nới rộng thì sự côi cút của con người càng dâng cao.  

   + Lơ thơ, đìu hiu là từ láy  gợi lên sự trơ trọi, quạnh quẽ, kém sinh khí và sự 

vật như bị nhấn chìm trong không gian bao la, rộng lớn. 

   + Sâu chót vót: Câu thơ hiện đại có giá trị tạo hình, lấy chiều sâu để đo chiều 

cao  

 Nỗi buồn thấm sâu vào không gian ba chiều, thấm sâu vào hồn người. Tâm 

trạng của thi nhân: khát khao tìm tới và được giao tiếp với con người.  



  - Khổ 3:  

  Bèo dạt: dùng câu hỏi tu từ: gợi sự liên tưởng đến những kiếp người chìm nổi, 

lạc loài. Láy lại hình ảnh củi một cành khô lạc mấy dòng  Nỗi buồn chung của cả thế 

hệ, nỗi sầu nhân thế. 

 Ý thức sự nhỏ bé, mong manh của kiếp người. Đồng thời nó thể hiện khát vọng 

được giao hoà với sự sống, với con nguời. 

 - Khổ 4: Đằng sau bức tranh thiên nhiên là tình yêu quê hương đất nước kín đáo 

mà tha thiết của nhà thơ. (“Tràng giang” là bài thơ ca hát non sông đất nước, do đó 

dọn đường cho tình yêu giang sơn Tổ quốc – Xuân Diệu). 

* Bài thơ vừa có vẻ đẹp cổ điển vừa có tinh thần hiện đại: 

- Vẻ đẹp cổ điển của bài thơ bộc lộ ở thi đề, thi tứ, ở việc sử dụng những thi liệu 

quen thuộc trong Đường thi (Thuyền, nước, sóng, dòng sông, bầu trời, bến, nắng, cánh 

bèo, áng mây, cánh chim, bóng chiều,…); bút pháp chấm phá, tả cảnh ngụ tình.  

-  Nét đẹp hiện đại của bài thơ thể hiện ở việc sử dụng từ ngữ, dấu câu sáng tạo, 

độc đáo; ở tâm trạng của chủ thể trữ tình: nhớ quê hương ngay khi đứng giữa quê hương 

mình. Qua đó bộc lộ tình yêu quê hương đất nước kín đáo, sâu nặng, thiết tha. 

4. Chiều tối (Mộ) -  (Hồ Chí Minh)  

4.1 Tác giả  

 Hồ Chí Minh là nhà cách mạng vĩ đại của dân tộc ta, đồng thời là một tác gia 

lớn. Sự nghiệp sáng tác của Bác đa dạng, nhưng nổi bật nhất là tập thơ trữ tình “Nhật 

kí trong tù”. 

4.2. Tác phẩm 

- “Mộ” (Chiều tối) là bài thơ rất có giá trị của tập Nhật kí trong tù. Nó vừa gợi 

cảnh gian truân trong những ngày bị giam cầm vừa toát lên vẻ đẹp tâm hồn của Bác. 

+ Hai câu đầu: Bức tranh thiên nhiên chiều tối đượm buồn nhưng gợi cảm được 

phác họa qua hai hình ảnh có tính ước lệ: “cô vân” và “quyện điểu”. Bức tranh đậm 

chất Đường thi cổ kính (thi liệu, thi tứ, bút pháp chấm phá, tả cảnh ngụ tình …) nhưng 

vẫn có nét hiện đại: cảm quan thiên nhiên hướng đến sự sống, hạnh phúc; vừa có chất 

thép vừa có chất tình. 

+ Hai câu sau: Bức tranh cuộc sống sinh hoạt con người nơi xóm núi ấm áp tươi 

vui, tràn đầy sinh khí được miêu tả qua hình ảnh “cô gái xay ngô” và “lò than rực 

hồng”. Hình ảnh con người hiện lên trong tâm thế lao động toát lên một vẻ đẹp bình 

dị, đời thường nhưng hiện đại, khỏe khoắn. Hình ảnh lò than chính là ý chí, nghị lực, 

niềm tin, niềm lạc quan cách mạng của người chiến sĩ cộng sản Hồ Chí Minh trên bước 

đường tù đày. 

- Bài thơ có sự vận động về không gian, thời gian, tư tưởng, luôn luôn hướng đến 

sự sống, ánh sáng và tương lai. 

5. Từ ấy (Tố Hữu) 

5.1. Tác giả 

- Là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam, là nhà thơ của lí tưởng cộng sản. 

- Thơ Tố Hữu tiêu biểu cho khuynh hướng thơ trữ tình – chính trị. Thơ ông gắn 

liền với những chặng đường cách mạng, thể hiện những tình cảm lớn, lẽ sống lớn của 

người công dân, chiến sĩ, cán bộ cách mạng với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, Bác Hồ. 

5.2. Tác phẩm 



- Bài thơ thể hiện niềm vui sướng, say mê mãnh liệt của Tố Hữu trong buổi đầu 

gặp gỡ lí tưởng cộng sản. Nhà thơ cảm thấy lý tưởng của Đảng có tác dụng kì diệu đối 

với cuộc đời và sự nghiệp thơ ca của mình. Cũng từ đây ông bắt đầu có những nhận 

thức mới về lẽ sống, có sự chuyển biến sâu sắc trong tình cảm (gắn bó cái tôi cá nhân 

vào cái ta chung của mọi người; xem mình là thành viên trong đại gia đình quần chúng 

lao khổ…). Bài thơ có ý nghĩa như một tuyên ngôn về lẽ sống cách mạng, đồng thời 

cũng là một tuyên ngôn về nghệ thuật của nhà thơ. 

- Bài thơ giàu nhạc điệu (nhờ sử dụng thể thơ thất ngôn với âm điệu trang trọng, 

liên tục thay đổi cách ngắt nhịp, sử dụng hệ thống vần ở cuối các câu thơ với âm mở 

có sức ngân vang), sử dụng phong phú các phép tu từ (ẩn dụ, so sánh, hoán dụ, ngoa 

dụ, điệp từ…), sử dụng các từ ước lệ chỉ số lượng … 

 

 PHẦN III. ĐỀ MINH HỌA VÀ ĐÁP ÁN 

ĐỀ 1 

I. ĐỌC - HIỂU (3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau:  

Mau với chứ, vội vàng lên với chứ, 

Em, em ơi, tình non đã già rồi; 

Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi, 

Mau với chứ! thời gian không đứng đợi. 

Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới; 

Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa. 

Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ, 

Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết! 

Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt; 

Những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài; 

Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai; 

Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn. 
(Trích Giục giã, Xuân Diệu, Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh - Hoài 
Chân, NXB Văn học, năm 2006, trang 131) 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.  

Câu 2. Tìm những cặp từ mang ý nghĩa đối lập trong đoạn trích.  

Câu 3. Phân tích tác dụng của biện pháp điệp ngữ “Mau với chứ” trong đoạn trích.  

Câu 4. Thông điệp anh/chị nhận được từ đoạn thơ trên.  

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm) 

Viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về giá trị của 

thời gian.    

Câu 2. (5.0 điểm) 

Cảm nhận của anh/ chị về tâm trạng của nhà thơ Tố Hữu qua đoạn thơ sau: 

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ 

Mặt trời chân lý chói qua tim 

Hồn tôi là một vườn hoa lá 

Rất đậm hương và rộn tiếng chim… 



      (Trích Từ ấy, Tố Hữu, Ngữ văn 11, NXB Giáo dục Việt Nam, tập 2, tr.44) 

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

  
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần Câu Nội dung Điểm 

Đọc  

hiểu 

 

1 Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm 0,75  

2 Các cặp từ mang ý nghĩa đối lập: non – già, mới – xưa, mọc – rụng, 

đến – đi, gặp gỡ - li biệt.    

0.75 

3 Phân tích tác dụng của biện pháp điệp ngữ “Mau với chứ”:  

- Nhấn mạnh lời thúc giục sống nhanh, sống vội vàng của nhà thơ 

Xuân Diệu trước sự trôi đi quá nhanh của thời gian mà đời người lại 

hữu hạn, ngắn ngủi.     

- Tạo nhịp điệu gấp gáp, sôi nổi.  

1,0 

4 Học sinh trả lời thông điệp đúng đắn, phù hợp: Thời gian không chờ 

đợi một ai. Tuổi trẻ qua đi không trở lại. Con người cần biết quý 

trọng thời gian, đặc biệt là thời gian tuổi trẻ để sống khẩn trương 

hơn, nhiệt huyết hơn để tận hưởng niềm vui, tình yêu, hạnh phúc và 

cống hiến hết mình cho xã hội.  

0,5  

Làm 

văn 

Câu 1 

NLXH 

a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận: 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: giá trị của thời gian  0,25  

c. Triển khai vấn đề nghị luận: nội dung nghị luận trọng tâm; nêu 

được quan điểm, chính kiến rõ ràng. Gợi ý:  

- Thời gian là tài sản vô hình, quý giá của con người. Thời gian tạo 

nên những kỉ niệm, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho bản thân, gia 

đình. Thời gian đem lại cho con người cuộc sống sung túc về vật 

chất lẫn tinh thần. Thời gian giúp con người học tập, làm việc, trưởng 

thành, sáng tạo cống hiến cho cuộc đời.  

- Thời gian một đi không trở lại. Nắm bắt thời gian là biết nắm bắt 

cơ hội thành công. Lãng phí thời gian khiến cuộc đời trôi đi vô nghĩa. 

Mỗi người đều được tự do với quỹ thời gian của mình nhưng giá trị 

thời gian mang lại là do cách mỗi người ứng xử với thời gian. 

 

 

0,75  

 

 

 

 

 

 

 

 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  

Câu 2 

NLVH 

a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Có đủ ba phần mở bài, thân 

bài, kết bài. Mở bài giới thiệu 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: cảm nhận tâm trạng của nhà 

thơ Tố Hữu qua đoạn thơ đầu bài thơ “Từ ấy”. 

0,25  



c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm, vận dụng tốt các 

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

 

 

Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm 0,5  

Triển khai vấn đề nghị luận:  

- “Từ ấy” là mốc thời gian có ý nghĩa trong cuộc đời cách mạng và 

đời thơ Tố Hữu. Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khiến 

nhà thơ vỡ òa hạnh phúc, sung sướng. Các hình ảnh ẩn dụ “nắng hạ”, 

“mặt trời chân lý” khẳng định lý tưởng cách mạng như một nguồn 

ánh sáng mới kì diệu làm bừng sáng tâm hồn nhà thơ. Động từ 

“bừng”, “chói” nhấn mạnh sức tỏa sáng của lý tưởng. Đối với Tố 

Hữu, chân lý của Đảng không chỉ được tiếp nhận bằng lý trí mà còn 

bằng tình cảm, bằng trái tim. 

- Cụ thể hóa tác động của ánh sáng lý tưởng: bằng nghệ thuật ẩn dụ, 

so sánh qua các hình ảnh sống động, tươi trẻ hồn tôi – vườn hoa lá, 

rất đậm hương và rộn tiếng chim…khẳng định ánh sáng của lý tưởng 

đã mang đến vẻ đẹp sức sống mới cho tâm hồn và hồn thơ Tố Hữu. 

Tác giả khẳng định lí tưởng cách mạng không hề đối lập với nghệ 

thuật mà còn khơi nguồn cho cảm hứng sáng tạo mới cho nhà thơ.  

 

 

2,75 

 

 

 

 

 

Đánh giá chung:   

- Bằng bút pháp lãng mạn với các biện pháp nghệ thuật ẩn dụ, so 

sánh, bốn câu thơ đã diễn tả niềm vui sướng hân hoan, tình cảm chân 

thành, trong trẻo và hết sức nồng nhiệt của người thanh niên Tố Hữu 

khi đón nhận lý tưởng của Đảng.  

- Bài thơ ngắn gọn, chỉ gồm ba khổ thơ. Có thể nói khổ thơ đầu là 

khổ thơ quan trọng nhất, là cái gốc, là cơ sở nền tảng của lý tưởng – 

Mặt trời chân lý. Các khổ thơ sau phát triển trên cơ sở từ cái gốc lý 

tưởng ấy.  

0,5  

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 2 

                                                                             

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

 ... Ở nhà, sống khác, "sống khác" không đến nỗi tệ như tôi từng nghĩ. Nói cách khác, 

khi sống chung với dịch bệnh, tạm gạt bỏ những nỗi sợ hãi, vẫn tìm thấy nhiều niềm vui. 

Hằng ngày gần gũi bên gia đình mới thấy từ trước đến nay mình dành thời gian ít ỏi như 

thế nào cho tổ ấm của mình! Thực tế bây giờ chúng ta đang "trở lại nhà của chính mình" 

và hãy xem điều bất đắc dĩ này là cơ hội. Với riêng tôi, những ngày "cách ly" khỏi những 

cuộc vui hào nhoáng bên ngoài, chăm làm việc nhà hơn và nhận ra những điều thú vị. Ví 



dụ như cảm nhận vị ngon của cơm chiên siêu tiết kiệm, giặt đồ, lau nhà hay ngắm nhìn 

con cái mình ngủ cũng thú vị - những điều bấy lâu nay mình chối từ vì bận rộn (hoặc 

không để tâm đến). 

Ở nhà, nếu không tìm kiếm được một niềm vui thực sự sẽ dễ rơi vào tình trạng 

thèm lướt "phây", web, game, rồi rơi vào vòng luẩn quẩn chán nản. Bạn thử hình dung 

hình ảnh ở nhà mỗi người ôm một chiếc điện thoại và hậu quả của 15 ngày sau đó? Chắc 

không lấy gì làm vui vẻ! Chúng ta vẫn đọc báo, lướt "phây", xem phim nhưng hạn chế 

thời gian lại, để tránh tình trạng bị cuốn vào vòng xoáy sợ hãi hoặc hô hào quá mức của 

đám đông. Lên mạng nhiều quá trong thời gian này có thể khiến chúng ta lún sâu vào 

một dịch bệnh tinh thần khác, có khi còn nguy hiểm hơn COVID-19. 

Tôi rất tâm đắc một lời khuyên của một chuyên gia rằng thời dịch bệnh chúng ta 

thận trọng nhưng hãy tử tế. Thận trọng chính là hạn chế tập trung, không xem thường 

dịch bệnh. Còn tử tế thì rất nhiều cách, có thể đóng góp giúp đỡ người khác bằng cách 

này cách khác, nhưng gần nhất "hâm nóng tình thân" (với đồng nghiệp, bạn bè, người 

thân…) bằng những sự sẻ chia, hỏi thăm, chuyện trò qua mạng để cùng giải tỏa những 

căng thẳng, bức xúc vốn dễ dồn nén trong mùa dịch bệnh này.              

                         (Trích Tìm niềm vui giữa mùa dịch, Tuoitre.vn) 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. 

Câu 2. Theo tác giả, khi “ở nhà, sống khác”, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui gì? 

Câu 3. Anh/Chị hiểu như thế nào là “sống khác”? 

Câu 4. Thông điệp nào trong đoạn trích có ý nghĩa nhất đối với anh, chị? Vì sao?  

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)  

Câu 1 (2,0 điểm) 

Qua đoạn trích ở phần đọc hiểu, anh, chị hãy viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) 

trình bày suy nghĩ về việc làm thế nào để tìm niềm vui trong cuộc sống. 

Câu 2:  (5,0 điểm)   

 Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên mùa xuân trong đoạn 

trích sau: 

…Của ong bướm này đây tuần trăng mật; 

Này đây hoa của đồng nội xanh rì; 

Này đây lá của cành tơ phơ phất; 

Của yến anh này đây khúc tình si. 

Và này đây ánh sáng chớp hàng mi; 

Mỗi sáng sớm, thần vui hằng gõ cửa; 

Tháng giêng ngon như một cặp môi gần; 

Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa: 

Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân. 
(Vội vàng , Xuân Diệu, Ngữ văn 11, Tập hai, NXB Giáo Dục Việt Nam, 2019). 

 

 
 

 

 

 

 



 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

Phần Câu Nội Dung Điểm 

I   ĐỌC HIỂU 3,0 

  

1   Phương thức biểu đạt chính: nghị luận 0.75 

2 

  Theo tác giả khi “ở nhà, sống khác”, chúng ta có thể tìm thấy:  

- Gần gũi bên gia đình, trở lại nhà của chúng mình.  
- Nhận ra những điều thú vị 

0.75  

3 

Hs dựa vào đoạn trích, đưa ra cách hiểu của bản thân: Sống khác là thay 

đổi nếp sống, thói quen thường ngày của mỗi người; sắp xếp lại công 

việc để dành thời gian cho gia đình, người thân; sống vì cộng đồng…  

1.0 

4 

 HS rút ra thông điệp theo quan điểm của mình và có lí giải hợp lí.  
Có thể hướng đến một số thông điệp sau: 

- Mỗi người hãy tự tạo niềm vui trong cuộc sống.  

- Niềm vui ở chính ngôi nhà và từ những người thân xung quanh 

chúng ta. 

- Hãy dành thời gian cho những người thân yêu của mình 

 0.5 

II   LÀM VĂN 7,0 

  

1 Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ về việc làm thế 

nào để tìm niềm vui trong cuộc sống. 
2,0  

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 0.25  

b. Xác định đúng các vấn đề cần nghị luận: Làm thế nào để tìm niềm 

vui trong cuộc sống 
  

c. Triển khai vấn đề nghị luận :  

Gợi ý 

-   Làm thế nào để tìm niềm vui trong cuộc sống 
+ Làm điều gì đó tích cực (từ những việc nhỏ bé nhất) 

+ Nghĩ đến những điều thú vị, tốt đẹp xung quanh mình  

+ Hãy làm những gì mình thích ... 

- Mở rộng/phản đề:  

+ Có một số người tìm đến niềm vui trong cuộc sống nhưng có những 
cách không lành mạnh ... 

+ Có một số ngườkhông biết tìm niềm vui ...cuộc sống tẻ nhạt, nhàm 

chán ... 

 -> bi quan, chán nản - > cần phê phán  

1,0  

d. Chính tả và ngữ pháp 0.25  

e. Sáng tạo 0.25  

2 Cảm nhận  của anh/chị về  vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên 

mùa xuân trong đoạn trích thơ: 
5,0  

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 0.25  

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Bức tranh thiên nhiên mùa 
xuân trong đoạn trích . 

0.5  

c. Triển khai vấn đề: 

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn thơ  

- Phân tích: 

* Bức tranh mùa xuân căng tràn sức sống 

3.5 



 

ĐỀ 3 
     I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

     Đọc đoạn trích sau: 

     “Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo”. Đạo là lẽ 

đối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy. Nước Việt ta, từ khi lập quốc đến 
giờ, nền chính học đã bị thất truyền. Người ta đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi, 

không còn biết đến tam cương, ngũ thường. Chúa tầm thường, thần nịnh hót. Nước mất, nhà 

tan đều do những điều tệ hại ấy. 

      Cúi xin từ nay ban chiếu thư cho thầy trò trường học của phủ, huyện, các trường tư, 

con cháu các nhà văn võ, thuộc lại ở các trấn cựu triều, đều tùy đâu tiện đấy mà đi học. 
     Phép dạy, nhất định theo Chu Tử. Lúc đầu học tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên 

học đến tứ thư, ngũ kinh, chư sử . Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm. Họa 

may kẻ nhân tài mới lập được công, nhà nước nhờ thế mà vững yên. Đó mới thực là cái đạo 

ngày nay có quan hệ tới lòng người. Xin chớ bỏ qua. 

     Đạo học thành thì người tốt nhiều; người tốt nhiều thì triều đình ngay ngắn mà thiên hạ 
thịnh trị. 

     Đó là mấy điều, thành thật xin dâng. Chẳng quản lời nói vu vơ, cúi mong Hoàng thượng 

soi xét. 

- Hình ảnh thơ đẹp, lãng mạn, tình tứ (Dẫn chứng: Ong bướm - tuần 
tháng mật; hoa của đồng nội xanh rì; lá - cành tơ; yến anh - tình si) 

- Cảm giác vui vẻ, giàu năng lượng sống để đón chào ngày mới (Mỗi 

buổi sáng thần vui hằng gỏ cửa) 

- Hình ảnh thơ đẹp, so sánh độc đáo (Tháng giêng ngon như một cặp 

môi gần => Cảm nhận một cách trọn vẹn và tinh tế cảm xúc trước mùa 
xuân => Xuân của đất trời, xuân của tình yêu 

* Tâm trạng của tác giả:  

- Sung sướng vì được đón nhận vẻ đẹp của mùa xuân. 

- Vội vàng và đầy lưu luyến vì sợ mùa xuân trôi nhanh mình không có 

cách nào đón nhận hết; vì mùa xuân quá đẹp nên sợ không thể nào giữ 
lại được lâu nhất cho riêng mình. 

* Nghệ thuật:  

- Sử dụng các phép tu từ một cách điêu luyện, tinh tế: phép điệp, so 

sánh, nhân hóa. 

- Hệ thống hình ảnh có cặp đôi đẹp đẽ và căng tràn sức sống. 

- Câu thơ dài ngắn khác nhau, nhịp điệu thơ thay đổi linh hoạt. 

- Giọng điệu thơ sôi nổi. 

- Đoạn trích là vẻ đẹp của mùa xuân => Đầy tình tứ, đầy căng tràn sức 

sống. 
- Nỗi niềm của tác giả trước mùa xuân. 

* Đánh giá về đoạn trích: 

- Thể hiện một tình yêu thiên nhiên, một tấm lòng yêu đời tha thiết và 

mãnh liệt.  

- Đoạn trích thể hiện rõ nét quan niệm sống của Xuân Diệu. (Hãy nhìn 
đời bằng cặp mắt xanh non, Xuân Diệu nhìn đời bằng cặp mắt luyến ái.) 

d. Chính tả và ngữ pháp 0.25  

e. Sáng tạo 0.5  

TỔNG ĐIỂM 10,0 



     Kẻ hèn thần cung kính tấu trình. 
  (La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, theo La Sơn Yên Hồ Hoàng 

Xuân Hãn, NXB Giáo dục Hà Nội, 1998)  

     Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. 
Câu 2. Theo tác giả, phải dạy học theo tuần tự như thế nào để đạt hiệu quả?  

Câu 3. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu sau : Đạo học thành 

thì người tốt nhiều; người tốt nhiều thì triều đình ngay ngắn mà thiên hạ thịnh trị.  

Câu 4. Anh/Chị có đồng tình với quan niệm Đạo học thành thì người tốt nhiều; người 

tốt nhiều thì triều đình ngay ngắn mà thiên hạ thịnh trị không? 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

     Câu 1. (2.0 điểm) 

      Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) để trình bày suy nghĩ của anh/chị về quan điểm “Học 

phải đi đôi với hành”. 

Câu 2 (5,0 điểm) 

Phân tích tâm trạng của chủ thể trữ tình trong bài thơ Mộ (Chiều tối): 

Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ, 

Cô vân mạn mạn độ thiên không; 

                         Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc, 
                         Bao túc ma hoàn, lô dĩ hồng. 

(Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ, 

Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không; 

Cô em xóm núi xay ngô tối, 

Xay hết, lò than đã rực hồng.) 
             (Chiều tối, Hồ Chí Minh, Ngữ văn 11, Tập hai, NXB           

Giáo dục Việt Nam 2020, tr. 41) 

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

 

      

   

 

      

HƯỚNG DẪN CHẤM  

 

  

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 Theo tác giả, phải dạy học theo tuần tự : học tiểu học để bồi lấy gốc, rồi 

tuần tự tiến lên học đến tứ thư, ngũ kinh, chư sử. 

Hướng dẫn chấm: 

- Trả lời như đáp án: 0,75 điểm. 
- Học sinh trả lời không đầy đủ : 0,5 điểm. 

- Học sinh trả lời không đúng : không cho điểm. 

0,75 

3 - Biện pháp tu từ: điệp ngữ “người tốt nhiều”. 

- Tác dụng : nhấn mạnh tác dụng của việc dạy học đúng phương pháp sẽ 

mang lại lợi ích lớn cho triều đình và toàn dân; góp phần tăng sự chặt chẽ, 
khúc chiết trong cách lập luận.  

 

1,0 



Hướng dẫn chấm:  

- Học sinh chỉ ra BPNT : 0,25 điểm 

- Học sinh trả lời được tác dụng : 0,75 điểm. 

- Học sinh trả lời không đầy đủ tác dụng của BPNT : 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  

Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) để trình bày suy nghĩ của anh/chị về 

quan điểm “Học phải đi đôi với hành”. 

 

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 

Quan điểm “Học phải đi đôi với hành “ 

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 quan điểm của bản 

thân đối với ý kiến học đi đôi với hành. Có thể theo hướng sau: 

-Sau khi học được kiến thức ở nhà trường, sách vở thì phải thực hành thì 

mới nhớ được lâu, mới tìm ra được những điểm thiếu sót của người học. 
-Người không học thì không thể nào có kiến thức cơ bản để áp dụng vào 

thực tế công việc. 

-Vậy nên, học và hành cần đi đôi với nhau bởi chúng hỗ trợ qua lại cho 

nhau. 

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. 

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 

0,5 



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. 

2 Phân tích tâm trạng của chủ thể trữ tình trong bài thơ Chiều tối 

 

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 của chủ thể trữ tình trong bài 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 (0,25 điểm) 0,5 

* Phân tích tâm trạng của chủ thể trữ tình 
 -Trong cảnh tù đầy nơi đất khách quê người đầy vất vả và gian truân, cùng 

với đó là thời gian lúc chiều tối. Nhưng dù hoàn cảnh có như thế nào thì 

Người vẫn luôn lạc quan, tin yêu vào cuộc đời, hòa mình cùng thiên nhiên 

và cảnh vật. 

-Người đã quên đi cái khổ hiện tại của bản thân mà hướng suy nghĩ của 
mình về quê hương, những con người cần lao dân tộc mình.  

-Một con người có nhân cách cao đẹp, niềm tin vững chắc vào dân tộc Việt 

Nam. 

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. 

2,5 
 

 

 

 

 
 

 

 

* Đánh giá 

- Bài thơ thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển và hiện đại. 

Cùng với đó là những biện pháp nghệ thuật tạo sức hấp dẫn cho tác phẩm. 

- Tâm trạng cảu chủ thể trữ tình góp phần thể hiện vẻ đẹp tâm hồn và nhân 

cách của người nghệ sĩ - chiến sĩ Hồ Chí Minh: yêu thiên nhiên, yêu con 
người, yêu cuộc sống; kiên cường vượt lên hoàn cảnh... 

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 Hồ Chí Minh; 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 
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	... Ở nhà, sống khác, "sống khác" không đến nỗi tệ như tôi từng nghĩ. Nói cách khác, khi sống chung với dịch bệnh, tạm gạt bỏ những nỗi sợ hãi, vẫn tìm thấy nhiều niềm vui. Hằng ngày gần gũi bên gia đình mới thấy từ trước đến nay mình dành thời gian ...

