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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÀ NẴNG 
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             TỔ NGỮ VĂN 
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I  

MÔN NGỮ VĂN – LỚP 11 

NĂM HỌC 2021- 2022 

 

A. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA 

  Đề kiểm tra gồm có hai phần: 

 * Phần 1: Đọc - hiểu (3.0 điểm)  

 * Phần 2: Làm văn (7.0 điểm) 

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

   Câu 2: Nghị luận văn học (5.0 điểm)   

 

B. NỘI DUNG ÔN TẬP 

PHẦN 1: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN 

I. Ngữ liệu: Thơ trung đại (Ngữ liệu ngoài SGK) 

II. Yêu cầu  

 1. Cấp độ nhận biết: Xác định đề tài, hình tượng nhân vật trữ tình; nhận diện 

được phương thức biểu đạt, thể thơ, các biện pháp tu từ, từ ngữ, chi tiết, hình ảnh,... 

trong bài thơ, đoạn thơ. 

2. Cấp độ thông hiểu: Hiểu nghĩa của từ, câu thơ trong ngữ cảnh; hiểu những 

đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ; hiểu được một số đặc điểm 

cơ bản của thơ trung đại Việt Nam về thể loại, đề tài, cảm hứng, nghệ thuật biểu đạt 

được thể hiện trong bài thơ, đoạn thơ. 

    3. Cấp độ vận dụng: Nhận xét về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ; 

bày tỏ quan điểm của bản thân về vấn đề đặt ra trong bài thơ, đoạn thơ; rút ra thông 

điệp, bài học cho bản thân. 

PHẦN II: LÀM VĂN  

I. Nghị luận xã hội 

1. Kiểu bài: nghị luận về một tư tưởng, đạo lí 

2. Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng 

- Xác định được tư tưởng, đạo lí cần bàn luận. 

- Xác định được cách thức trình bày đoạn văn. 

- Diễn giải về nội dung, ý nghĩa của tư tưởng, đạo lí. 
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- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức 

biểu đạt, các thao tác lập luận phù hợp để triển khai lập luận, bày tỏ quan điểm của 

bản thân về tư tưởng, đạo lí. 

- Huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về tư tưởng 

đạo lí. 

- Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, 

đoạn văn giàu sức thuyết phục. 

3. 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 càng tất cả các 

ý như trong một bài văn nghị luận xã hội. 

 - 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 

1. Yêu cầu chung về kiến thức, kĩ năng 

* Kiểu bài 1: Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ: 

- Phạm vi tư liệu: Tự tình (Bài II) (Hồ Xuân Hương), Câu cá mùa thu (Nguyễn 

Khuyến), Thương vợ (Trần Tế Xương), Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát). 

- Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng: 

   + Xác định được kiểu bài nghị luận; vấn đề nghị luận. 

   + Giới thiệu tác giả, bài thơ, đoạn thơ. 

   + Nêu nội dung cảm hứng, hình tượng nhân vật trữ tình, đặc điểm nghệ thuật nổi 

bật... của bài thơ/đoạn thơ. 

   + Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu 

đạt, các thao tác lập luận để phân tích, cảm nhận về nội dung, nghệ thuật của bài thơ/đoạn 

thơ. 

   + Nhận xét về nội dung, nghệ thuật của bài thơ/đoạn thơ; vị trí, đóng góp của tác 

giả.  

   + So sánh với các tác phẩm khác; liên hệ với thực tiễn; vận dụng kiến thức lí luận 

văn học để đánh giá, làm nổi bật vấn đề nghị luận. 
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   + Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, bài 

văn giàu sức thuyết phục. 

* Kiểu bài 2: Nghị luận so sánh văn học 

- Phạm vi tư liệu: Tự tình (Bài II) (Hồ Xuân Hương), Câu cá mùa thu (Nguyễn 

Khuyến), Thương vợ (Trần Tế Xương), Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát). 

- Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng: 

   + Xác định được kiểu bài nghị luận; vấn đề nghị luận. 

   + Giới thiệu tác giả, bài thơ, 2 đoạn thơ trong cùng một bài hoặc 2 tác giả, 2 bài 

thơ, 2 đoạn thơ. 

   + Nêu nội dung cảm hứng, hình tượng nhân vật trữ tình, đặc điểm nghệ thuật nổi 

bật... của 2 đoạn thơ trong cùng một bài hoặc 2 bài thơ/ 2 đoạn thơ. 

   + Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu 

đạt, các thao tác lập luận để phân tích, cảm nhận về nội dung, nghệ thuật của 2 đoạn thơ 

và so sánh điểm giống nhau, khác nhau của 2 đoạn thơ trong cùng 1 bài hoặc 2 đoạn thơ 

trong 2 bài. 

   + Nhận xét về nội dung, nghệ thuật của bài thơ/ 2 đoạn thơ; vị trí, đóng góp của 

tác giả.  

   + Lí giải được nguyên nhân của sự khác biệt của 2 đoạn thơ trong cùng một bài 

hoặc 2 đoạn thơ trong 2 bài. 

   + Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, bài 

văn giàu sức thuyết phục. 

2. Yêu cầu cụ thể về kiến thức  

2.1. Tự tình (Bài II)  

* Tác giả: Hồ Xuân Hương (chưa rõ năm sinh, năm mất) 

- Là một kỳ nữ tài hoa với cuộc đời tình duyên nhiều éo le và ngang trái. 

- Nội dung sáng tác: thường viết về phụ nữ; trào phúng mà trữ tình; đậm chất 

dân gian từ đề tài, cảm hứng đến ngôn ngữ, hình tượng.  

- Được Xuân Diệu đánh giá là “ Bà chúa thơ Nôm” 

* Tác phẩm: 

- Giá trị nội dung: Qua lời tự tình, bài thơ nói lên bi kịch và khát vọng sống của 

Hồ Xuân Hương. Trong buồn tủi, người phụ nữ vẫn gắng gượng vượt lên trên số 

phận, cháy bỏng khát vọng về một hạnh phúc chân chính. Đó là sự thức tỉnh của ý 

thức cá nhân dẫn đến sự thức tỉnh về quyền con người . Người phụ nữ đẹp ngay trong 

cả bi kịch và nỗi đau của chính họ. 
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Tác phẩm lên tiếng tố cáo xã hội phong kiến chà đạp lên quyền sống của con 

người đồng thời bênh vực, bảo vệ và đòi quyền được hưởng hạnh phúc cho người 

phụ nữ. 

- Giá trị nghệ thuật: Tác phẩm sử dụng từ ngữ nôm na, giản dị, hình ảnh thơ 

giàu sức gợi, đậm chất dân gian, diễn tả sâu sắc, tinh tế tâm trạng của người phụ nữ . 

Đó là phong cách riêng độc đáo, đặc sắc của nữ sĩ. 

2.2. Câu cá mùa thu (Thu điếu)  

* Tác giả: Nguyễn Khuyến (1835 – 1909) 

- Là một bậc túc nho tài năng, có cốt cách thanh cao, có tấm lòng yêu nước 

thương dân nhưng bất lực trước thời cuộc. 

- Nội dung sáng tác: bày tỏ tấm lòng yêu quê hương; phản ánh cuộc sống khổ 

cực của nhân dân; châm biếm đả kích bọn thực dân xâm lược.  

- Nhà thơ của dân tình, làng cảnh Việt Nam. 

*  Tác phẩm:  

- Giá trị nội dung: Bài thơ là một bức tranh thu bình dị, không ước lệ, khuôn sáo 

với một mùa thu điển hình của làng quê Bắc bộ: thanh, cao, trong, nhẹ, đẹp nhưng 

man mác buồn. Ẩn trong bức tranh thu ấy là tình yêu thiên nhiên và tâm sự thời thế 

của tác giả. 

     - Giá trị nghệ thuật:Ngôn ngữ giản dị, mộc mạc, trong sáng, biểu đạt sự vật 

một cách sinh động.Tác giả sử dụng nhiều từ láy vừa tăng tính thuần Nôm, vừa tạo 

nhạc tính cho tác phẩm; vừa gợi lên vẻ sống động của sự vật, lại vừa diễn tả những 

biến thái tinh vi trong hồn người. 

2.3. Thương vợ  

* Tác giả: Trần Tế Xương (1870 -1907): 

- Cuộc đời ngắn ngủi, nhiều gian truân; tài cao, học rộng nhưng lận đận trong 

khoa cử; có tấm lòng gắn bó sâu nặng với đất nước, với dân tộc. 

- Có nhiều cống hiến xuất sắc trên phương diện nghệ thuật: Ông nghè, ông thám 

vô mấy khói / Đứng lại văn chương một tú tài. 

* Tác phẩm: 

- Đề tài: viết về người vợ (hiếm có trong văn học trung đại). 

- Giá trị nội dung: 

+  Ca ngợi tấm lòng bao dung, sự đảm đang, thương yêu và lặng lẽ hy sinh vì 

chồng con của bà Tú; đồng thời bày tỏ tấm lòng thương yêu, tri ân vợ sâu sắc của nhà 

thơ Tú Xương. 

+ Phê phán lễ giáo phong kiến hà khắc, cổ hủ đã đẩy người phụ nữ vào hoàn 

cảnh vất vả, lo toan.  
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- Giá trị nghệ thuật: nụ cười tự trào đặc sắc, từ ngữ nôm na, hóm hỉnh, giàu sức 

biểu cảm, vận dụng linh hoạt và sáng tạo thi liệu văn hóa dân gian. 

2.4. Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca)  

*  Tác giả Cao Bá Quát (1809-1855) 

- Là người có trí tuệ sáng suốt, tài cao học rộng, văn hay, viết chữ đẹp, có uy tín 

lớn trong giới trí thức đương thời.  

- Ông có khí phách hiên ngang; tư tưởng tự do, ôm ấp hoài bão lớn, mong muốn 

sống có ích cho đời, luôn ước mơ đổi thay. Đặc biệt, Cao Bá Quát là người có nhân 

sinh quan tiến bộ, mới mẻ, khao khát thoát khỏi khuôn khổ chật hẹp của chế độ 

phong kiến. 

* Tác phẩm:  

- Thể loại: thuộc thể thơ cổ thể (thể hành). Đặc trưng: tự do, phóng khoáng; 

không gò bó về số câu, độ dài của câu, niêm luật; gieo vần linh hoạt. 

- Giá trị nội dung: Bài ca khắc họa hình tượng con người cô độc, nhỏ nhoi 

nhưng lại hết sức mạnh mẽ, vừa quả quyết vừa tuyệt vọng trên con đường đời đi tìm 

lí tưởng đầy gian truân, mờ mịt. Nó chứa đựng sự phản kháng âm thầm đối với trật tự 

hiện hành, cảnh báo sự đổi thay tất yếu trong tương lai. 

- Giá trị nghệ thuật: Nhịp điệu thơ trúc trắc, gập ghềnh tượng trưng cho con 

đường công danh nhiều trắc trở; sử dụng nhiều đại từ nhân xưng: tất cả đều là tác giả 

(nhà thơ tự đặt mình vào nhiều vị trí), tự bộc lộ cảm xúc của chính mình, đối thoại với 

chính mình trong tâm trạng mâu thuẫn; sử dụng hình ảnh có tính biểu tượng; sáng tạo 

trong cách sử dụng điển cố. 

C. ĐỀ MINH HỌA VÀ HƯỚNG DẪN 

*ĐỀ 

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc bài thơ:  

Cuốc kêu cảm hứng 

(Nguyễn Khuyến) 

Khắc khoải đưa sầu giọng lửng lơ, 

Ấy hồn Thục đế* thác bao giờ 

Năm canh máu chảy đêm hè vắng, 

Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ, 

Có phải tiếc xuân mà đứng gọi, 

Hay là nhớ nước vẫn nằm mơ. 
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Thâu đêm ròng rã kêu ai đó, 

Giục khách giang hồ dạ ngẩn ngơ. 

(Thơ Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 2016, tr. 28) 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? 

Câu 2. Chỉ ra 03 từ diễn tả tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trữ tình trong bài thơ.  

Câu 3. Nêu hiệu quả của phép đối được sử dụng trong hai câu thơ: 

Năm canh máu chảy đêm hè vắng, 

Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ 

Câu 4. Tâm sự của tác giả trong hai câu thơ: Có phải tiếc xuân mà đứng gọi/ Hay là 

nhớ nước vẫn nằm mơ gợi cho anh/chị suy nghĩ gì?  

II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm)  

Phải chăng “làm một việc gì thật to lớn cho Tổ quốc mới là yêu nước”? 

 (Hãy để giới trẻ được thể hiện tình yêu nước tự nhiên, tuoitre.vn, 09/08/2020)  

Anh/Chị hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 150 chữ) trả lời câu hỏi 

trên. 

Câu 2. (5.0 điểm) 

      Vẻ đẹp tâm hồn của nữ sĩ Hồ Xuân Hương qua bài thơ Tự tình (Bài II). 

………………….Hết ……………………. 

* Thục đế: điển cũ cho rằng vua nước Thục mất nước, lúc chết hóa cuốc, nhớ nước đêm đêm 

lại kêu ròng rã: “Thục quốc! Thục quốc!” (Thơ Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 2016, 

tr.28). 

 

* HƯỚNG DẪN 

 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3,0 

 1 Thể thơ: thất ngôn bát cú Đường luật. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như Đáp án hoặc trả lời thể thơ thất ngôn 

0,75 
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bát cú: 0,75 điểm 

- Học sinh trả lời thể thơ thất ngôn: 0,5 điểm 

2 Các từ diễn tả cảm xúc, tâm trạng của nhân vật trữ tình: khắc 

khoải, sầu, tiếc, nhớ, ngẩn ngơ… 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời được 03 từ trong đáp án: 0,75 điểm 

- Học sinh trả lời được 02 từ trong đáp án: 0,5 điểm 

- Học sinh trả lời được 01 từ trong đáp án: 0,25 điểm 

0,75 

3 - Phép đối: năm canh - sáu khắc, máu chảy - hồn tan, đêm hè 

vắng - bóng nguyệt mờ. 

- Hiệu quả:  

+ Tạo sự cân xứng, hô ứng, đăng đối, nhịp nhàng. 

+ Nhấn mạnh nỗi đau đớn, xót xa của chủ thể trữ tình như thấm 

vào thời gian, lan tỏa trong không gian. 

Hướng dẫn chấm: 

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

- Học sinh trả lời được 02 ý về hiệu quả, không nêu biểu hiện 

của phép đối: 0,75 điểm 

- Học sinh trả lời được 01 ý về hiệu quả, không nêu biểu hiện 

của phép đối: 0,5 điểm 

- Học sinh trả lời được 01 ý về hiệu quả, không nêu biểu hiện 

của phép đối: 0,25 điểm 

1,0 

4 - Tâm sự của tác giả trong hai câu thơ: tiếc nhớ, ngẩn ngơ, xót 

xa, đau đớn khi mất nước. 

- Suy nghĩ của bản thân: thấu cảm, trân trọng vẻ đẹp tâm hồn 

của tác giả; đánh thức tình cảm, ý thức trách nhiệm của bản thân 

đối với đất nước... 

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 

II  LÀM VĂN 7,0 
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1 Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trả lời câu hỏi: Phải chăng 

“làm một việc gì thật to lớn cho Tổ quốc mới là yêu nước.”? 
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 

Cách thể hiện lòng yêu nước. 

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 suy 

nghĩ, quan điểm của bản thân về ý kiến được nêu. Có thể theo 

hướng sau:  

    Mỗi cá nhân thể hiện tình yêu nước và trách nhiệm công dân 

theo cách riêng, gắn với hoàn cảnh, năng lực bản thân; những 

việc lớn lao hay bình thường nhỏ bé đều là biểu hiện của lòng 

yêu nước nếu xuất phát từ nhận thức đúng đắn, biểu hiện bằng 

hành động thiết thực, có ý nghĩa; những cống hiến vĩ đại, những 

đóng góp thầm lặng của mỗi công dân đều xứng đáng được tôn 

vinh, ghi nhận… 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh 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). 

- Học sinh 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) 

- Học sinh 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. 

0,75 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt 

0,25 
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Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều 

lỗi chính tả, ngữ pháp 

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. 

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

- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm. 

0,5 

2 Vẻ đẹp tâm hồn của nữ sĩ Hồ Xuân Hương qua bài thơ Tự tình 

(Bài II). 
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 tâm hồn của nữ sĩ Hồ Xuân Hương qua bài thơ Tự tình 

(Bài II). 

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 Hồ Xuân Hương, tác phẩm “Tự 

tình” (Bài II) và vấn đề nghị luận 

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

phẩm, vấn đề nghị luận: 0,25 điểm 

0,5 

* Vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ qua bài thơ 

-  Tâm hồn người phụ nữ đầy khao khát yêu thương, đòi hỏi 

được sống và hạnh phúc trọn vẹn: 

+ Đau khổ, tủi hổ, bẽ bàng vì tuổi xuân trôi qua mà nhân 

duyên chưa trọn, chưa hưởng hạnh phúc vẹn tròn: thao thức 

2,5 
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đếm bước đi thời gian qua tiếng trống canh  văng vẳng mỗi 

đêm khuya, nhìn vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn mà nghĩ 

đến chính mình… 

+ Chán ngán, tuyệt vọng vì bất lực trước sự nổi nênh của thân 

phận: ngán nỗi xuân đi xuân lại lại, chút duyên tình bé mọn cứ 

san sẻ dần  thành tí con con 

- Tâm hồn mạnh mẽ, đầy kiêu hãnh bởi ý thức sâu sắc về giá 

trị bản thân: 

+ Thách thức số phận : trơ caí hồng nhan với nước non  

+ Ngạo nghễ khẳng định giá trị và sự tồn tại của chính mình: 

rêu – xiên ngang mặt đất, đá – đâm toạc chân mây. 

-  Nghệ thuật miêu tả vẻ đẹp tâm hồn của chủ thể trữ tình – nữ 

sĩ Hồ Xuân Hương: sáng tạo trong việc sử dụng ngôn ngữ (từ 

láy, cách kết hợp từ độc đáo…), xây dựng hình ảnh điêu luyện, 

vận dụng linh hoạt các biện pháp tu từ, giọng điệu thơ đậm 

“chất” Hồ Xuân Hương (sắc sảo, da diết, cá tính). 

Hướng dẫn chấm: 

- Phân tích chi tiết, làm rõ vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ: 2,0 

điểm - 2,5 điểm 

- Phân tích được vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ nhưng chưa thật 

chi tiết, đầy đủ: 1,0 điểm  - 1,75 điểm. 

- Phân tích chung chung, chưa làm rõ vẻ đẹp tâm hồn người phụ 

nữ: 0,25 điểm - 0,75 điểm. 

* Đánh giá 

   - Hình tượng người phụ nữ trong bài thơ chính là nữ sĩ Hồ 

Xuân Hương : vừa chân thành, tha thiết, vừa ngạo nghễ thách 

đố, vừa đau buồn tuyệt vọng, vừa cứng cỏi mạnh mẽ.Tất cả đều 

biểu hiện một sự tự ý thức đầy cá tính của cái tôi khao khát được 

sống hạnh phúc giữa cuộc đời. 

-  Khao khát và nỗi bất lực của người phụ nữ trong bài thơ nhắc 

chúng ta về thái độ trân quý, ý thức gìn giữ và vun đắp hạnh 

phúc của chính mình.   

Hướng dẫn chấm: 

-Trình bày được 2 ý: 0,5 điểm. 

0,5 
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-Trình bày được 1 ý: 0,25 điểm. 

d. Chính 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 tác phẩm Hồ Xuân Hương; 

biết liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống; văn viết 

giàu hình ảnh, cảm xúc. 

- Học sinh đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm. 

- Học sinh đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm. 

0,5 

Tổng điểm 10,0 

 

 

 

 

 

 


