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Nội dung Điểm 

Đọc 
hiểu 

1 Phương thức biểu đạt nghị luận/phương thức nghị luận 
Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời như đáp án: 0,5 điểm. 
- Không trả lời đúng phương thức nghị luận: không cho điểm 

0.5 

2 Âm điệu của tiếng nói Việt Nam được miêu tả bằng những từ ngữ: êm êm, tha thiết, 
thầm thĩ, ấm, ngọt ngào 
Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời đúng 1 từ: 0,25 điểm. 
- Trả lời đúng 2 từ trở lên: 0.5 điểm. 

0.5 

3 Phân tích tác dụng của phép điệp trong khổ thơ cuối: 
 - Điệp ngữ: từng  
 - Tác dụng:  

+ Nhấn mạnh sự quan tâm, niềm yêu mến, nỗi khát khao của người dân khi được 
lắng nghe tiếng nói của dân tộc từ đài phát thanh.  
+ Âm điệu câu thơ mềm mại, ngọt ngào, giàu cảm xúc. 
Hướng dẫn chấm:  
- Trả lời như Đáp án: 1,0 điểm  
- Trả lời được 1 ý: 0,5 điểm  
Học sinh trả lời bằng các cách diễn đạt tương đương với đáp án vẫn cho điểm tối 
đa. 

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. 
Hướng dẫn chấm:   
-Trả lời đồng tình hoặc không đồng tình: 0,25 điểm  
-Lí giải thuyết phục: 0,25 điểm; lí giải không thuyết phục hoặc không lí giải: 0 điểm 

1.0 

Làm 
văn 

1     Từ tình yêu tiếng Việt trong đoạn trích, anh chị hãy viết đoạn văn (khoảng 200 
chữ) bàn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát triển tiếng Việt 
thời kì hội nhập. 

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: lí do khiến mỗi người khát khao sự đồng 
cảm của người khác. 

0.25  

c) Triển khai vấn đề nghị luận: Thí sinh có nhiều hướng để triển khai nhưng cần 
bám sát yêu cầu của đề để giải quyết đúng trọng tâm và thuyết phục. Có thể triển 
khai theo ý sau: 
- Tiếng Việt vốn mang những vẻ đẹp riêng, bản sắc riêng, trước sự phát triển của xã 
hội và quá trình hội nhập ra thế giới tiếng Việt cần đổi mới, đa dạng, phong phú để 
đáp ứng nhu cầu của thời đại. 
- Trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn sự trong sáng và phát triển tiếng 
Viêt:  
+ Tuân thủ hệ thống chuẩn mực và những quy định về việc sử dụng tiếng Việt: phát 
âm và chữ viết. 

1.0 
 



+ Tôn trọng tiếng nói, đảm bảo tính lịch sự, có văn hóa trong lời nói. 
+ Mỗi hoàn cảnh phải biết dung nạp những yếu tố tích cực để làm giàu có hơn, đa 
dạng hơn vốn từ ngữ tiếng Việt, song không lạm dụng tiếng nước ngoài trong nói 
và viết, việc sử dụng hay vay mượn tiếng nước ngoài phải có chọn lọc, phù hợp và 
có chừng mực.  
+ Trong quá trình sử dụng ngôn ngữ, sự sáng tạo ngôn ngữ phải nằm trong  quy củ 
tuân theo những quy tắc chung đảm bảo tính chuẩn mực và hệ thống của tiếng Việt. 
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 (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).  
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. 
d) Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, đặt câu. 
Hướng dẫn chấm: 
- Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. 

0.25  

e) Sáng tạo: có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận. 
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 yêu cầu: 025 điểm. 
- Không đáp ứng được yêu cầu không cho điểm. 

0.25 

2 Phân tích vẻ đẹp của sông Đà trong đoạn trích. Từ đó nhận xét những nét đặc sắc 
trong phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tuân. 
 

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:   Phân tích vẻ đẹp của sông Đà trong đoạn 
trích. Từ đó nhận xét những nét đặc sắc trong phong cách nghệ thuật của nhà văn 
Nguyễn Tuân. 
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: 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 Tuân, tác phẩm Người lái đò sông Đà và vị trí đoạn 
trích. 
* Cảm nhận vẻ đẹp của sông Đà qua đoạn trích: 
-  Điểm nhìn: khách du thuyền trên Sông Đà. 
- Cảnh ven sông lặng tờ hoang dã:   
+ Hình ảnh Thuyền tôi trôi trên sông Đà gợi lên sự nhẹ nhàng êm ái, tạo nên 
không gian nghệ thuật như ru khách sông Đà vào giấc mộng phiêu du. 

 
 
 
0.5 
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+ Cảnh ven sông ở đây lặng tờ. Hình như từ đời Lí, đời Trần...thế mà thôi: không 
gian vắng lặng du khách đang đi thuyền trên quãng sông nhưng lại có cảm giác 
mình đang đi ngược về quá khứ xa xưa của những đời Lí, đời Trần, đời Lê. 
+ Thuyền tôi trôi qua một nương ngô...nỗi niềm cổ tích tuổi xưa: người đọc đi vào 
thế giới hoang sơ tĩnh mịch, đẹp như “một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa”. Bao trùm 
cảnh vật là một màu xanh hoang sơ, có dấu ấn của con người in trên cái màu xanh 
non mỡ màng ấy nhưng thật ngạc nhiên “tịnh không một bóng người”, vấn vương 
cảm xúc hoài cổ.  
- Khao khát hướng tới tương lai của sông Đà 
+ Say đắm trong cái tĩnh mịch của dòng sông nhưng nhà văn vẫn thèm được giật 
mình vì một tiếng còi xúp-lê của chuyến xe lửa đầu tiên đường sắt Phú Thọ - Yên 
Bái – Lai Châu. Nhà văn gửi gắm niềm khao khát được đổi mới của đất Tây Bắc 
hoang dã trong không khí xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa ở miền Bắc trong những 
năm 1960. 
- Vẻ đẹp tình tứ lãng mạn:  
+ Vẻ đẹp tươi tắn, tinh khiết văng vẳng trong không gian tĩnh lặng của đôi bờ sông 
đà là một tiếng “còi sương” ngân xa như mở ra một chân trời thơ bát ngát, hình 
ảnh đàn hươu núi đã gợi trước mắt người đọc cái vẻ đẹp hoang dã hồn nhiên của 
con sông. 
+ Hình ảnh đàn cá dầm xanh quẫy vọt lên mặt sông bụng trắng như bạc rơi thoi: 
Biện pháp nghệ thuật so sánh cùng với nghệ thuật lấy động tả tĩnh gợi lên không 
gian tĩnh mịch đến độ người ta có thể nghe thấy cả tiếng cá quẫy đuôi làm đàn 
hươu phải giật mình và ông khách sông Đà cũng chợt tỉnh mộng để quay về thực 
tại. 
+Thuyền tôi trôi trên dải sông Đà bọt trắng lênh đênh....  sông Đà với vẻ đẹp tình 
tứ lãng mạn, đậm đà bản sắc văn hóa bởi nó được gắn với câu thơ rất mực tài hoa 
của thi sĩ Tản Đà “Dải sông Đà bọt nước lênh đênh – Bao nhiêu cảnh bấy nhiêu 
tình”.  
+ Càng về xuôi sông Đà càng rộng thêm ra bởi vậy nhìn dòng nước lững lờ trôi 
mà ta như cảm thấy nó “nhớ thương những hòn đá thác xa xôi để lại trên thượng 
nguồn Tây Bắc” và “con sông như đang lắng nghe giọng nói êm êm của người về 
xuôi”.  
* Nhận xét những nét đặc sắc trong phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn 
Tuân: Phong cách nghệ thuật độc đáo, tài hoa, tinh tế: 
- Khai thác hình tượng sông Đà từ nhiều phương diện: thẩm mỹ, văn hóa, từ ánh 
nhìn nghệ thuật đa chiều của tác giả. 
- Vận dụng tài tình những kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau vào tác phẩm của 
mình một cách tinh tế và khéo léo: Lĩnh vực hội họa, nhiếp ảnh, phương diện địa 
lý, lịch sử, văn học… 
- Nghệ thuật sử dụng ngôn từ một cách điêu luyện bậc thầy.  
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 chung: 
- Đi tìm cái đẹp và thể hiện cái đẹp bằng ngòi bút tài hoa, độc đáo tạo được nét 
riêng, mới lạ qua hình ảnh dòng sông. Nhà văn đã trải lòng mình với dòng sông, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



hóa thân vào nó để lắng nghe nhịp sống cuộc đời mới và thể hiện tình yêu quê 
hương đất nước.  
- Hình tượng sông Đà đẹp như một bức tranh lụa, sống động, ấn tượng được 
Nguyễn Tuân thể hiện bằng nghệ thuật điêu luyện: bút pháp lấy động tả tĩnh, sử 
dụng nhiều biện pháp tu từ (nhân hóa, so sánh, liên tưởng, tưởng tượng…); từ ngữ 
phong phú, sinh động, giàu hình ảnh, giàu sức biểu cảm; câu văn đa dạng, nhiều 
tầng, giàu nhịp điệu; huy động tri thức của nhiều lĩnh vực: lịch sử, văn hóa… 
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, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, đặt câu. 
Hướng dẫn chấm: 
- Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. 

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. 
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 độc đáo trong 
phong cách 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 

 

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

 


