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HƯỚNG DẪN CHẤM THI 

(Bản Hướng dẫn chấm thi gồm 02  trang) 
A. Hướng dẫn chung 

1. Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của Hướng dẫn chấm thi để đánh giá tổng quát bài làm 
của thí sinh, tránh cách đếm ý cho điểm. Do đặc trưng của môn Ngữ văn nên giám khảo cần linh hoạt 
trong quá trình chấm, khuyến khích những bài viết có cảm xúc, sáng tạo nhưng không trái với chuẩn 
mực đạo đức và pháp luật. 

2. Việc chi tiết hóa điểm số của các câu (nếu có) trong Hướng dẫn chấm thi phải đảm bảo 
không sai lệch với tổng điểm của mỗi câu và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi. 

3. Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,50 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,50; lẻ 0,75 làm tròn 
thành 1,00 điểm). 
B. Hướng dẫn chấm cụ thể 
 

I. Đọc hiểu (3,0 điểm) 
1. Yêu cầu về kĩ năng 
- Thí sinh có kĩ năng đọc hiểu văn bản;  
- Diễn đạt rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.  
2. Yêu cầu kiến thức 
Câu 1 (1,0 điểm) 
 Văn bản đã xác định nền độc lập, chủ quyền của nước Đại Việt qua các yếu tố: nền văn hiến lâu 
đời, cương vực lãnh thổ riêng, phong tục tập quán riêng, lịch sử với các triều đại riêng.  
 

Câu 2 (1,0 điểm) 
 Việc sử dụng những từ ngữ: từ trước, vốn xưng, đã lâu, đã chia, bao đời đã khẳng định được tính 
chất hiển nhiên, vốn có, lâu đời về sự tồn tại độc lập, có chủ quyền của nước Đại Việt.  
Câu 3 (1,0 điểm) 
 Từ việc đọc hiểu văn bản, viết đoạn văn bày tỏ suy nghĩ của bản thân về việc bảo vệ chủ quyền 
lãnh thổ của đất nước ta hiện nay. Sau đây là một số gợi ý: 
- Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước là trách nhiệm, bổn phận của mỗi người dân Việt Nam. 
- Phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, kiên quyết ngăn chặn mọi sự xâm phạm chủ quyền đất 
nước. 
- Dân tộc ta có chính nghĩa, có sức mạnh của lòng yêu nước, có ý chí chiến đấu ngoan cường, có sự ủng 
hộ của nhân dân tiến bộ thế giới chắc chắn sẽ bảo vệ được chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. 
 

(Lưu ý: Với câu 1 và câu 2, thí sinh có thể viết thành đoạn văn hoặc trình bày các ý theo cách gạch đầu 
dòng; với câu 3, thí sinh phải viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh thì mới đạt điểm tối đa). 
 

II. Làm văn (7,0 điểm) 
1. Yêu cầu về kĩ năng 
- Thí sinh biết cách làm bài nghị luận văn học, từ đó trình bày suy nghĩ về một vấn đề của đời sống xã 
hội;  
- Vận dụng tốt các thao tác lập luận; 
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- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp; 
- Khuyến khích những bài viết sáng tạo. 
2. Yêu cầu về kiến thức 
 Trên cơ sở những hiểu biết về tác giả Nguyễn Khoa Điềm và đoạn trích Đất Nước, thí sinh có 
thể phân tích đoạn thơ và trình bày suy nghĩ của bản thân theo những cách khác nhau nhưng phải hợp 
lí, có sức thuyết phục. Sau đây là một số gợi ý: 
2.1. Phân tích đoạn thơ 
* Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm, đoạn thơ 
* Phân tích đoạn thơ 
- Về nội dung:  

+ Sự gắn bó máu thịt của mỗi người với đất nước. 
+ Niềm tin và hi vọng về tương lai tươi sáng của đất nước. 
+ Suy ngẫm về trách nhiệm và mong muốn được cống hiến, hi sinh cho đất nước. 

- Về nghệ thuật: 
 + Giọng thơ trữ tình - chính luận, giàu chất trí tuệ, cảm xúc sâu lắng. 
 + Sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh, vận dụng linh hoạt các biện pháp tu từ. 
2.2. Phần liên hệ, bày tỏ suy nghĩ 

Thí sinh trình bày được ý kiến của mình về lòng yêu nước của thế hệ trẻ trong bối cảnh hiện 
nay, trong đó cần nêu được: Lòng yêu nước là gì? Lòng yêu nước của thế hệ trẻ được biểu hiện như thế 
nào trong bối cảnh hiện nay? Liên hệ bản thân... 
3. Cách cho điểm 
- Điểm 6 - 7: Phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ một cách thuyết phục, bày tỏ được suy 
nghĩ sâu sắc của bản thân về lòng yêu nước của thế hệ trẻ trong bối cảnh hiện nay. Bố cục rõ ràng, diễn 
đạt trôi chảy, lập luận chặt chẽ; có cảm xúc và sáng tạo; có thể còn mắc một vài sai sót không đáng kể về 
chính tả, dùng từ. 
- Điểm 4 - 5: Cơ bản phân tích được giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bày tỏ được suy nghĩ 
của bản thân về lòng yêu nước của thế hệ trẻ trong bối cảnh hiện nay. Bố cục rõ ràng, diễn đạt tương đối 
trôi chảy, lập luận tương đối chặt chẽ; còn mắc một số lỗi dùng từ, chính tả, ngữ pháp. 
- Điểm 2 - 3: Phân tích được một phần những giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ; phần bày tỏ 
suy nghĩ của bản thân về lòng yêu nước của thế hệ trẻ trong bối cảnh hiện nay còn sơ sài. Mắc nhiều lỗi 
chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 
- Điểm 1: Chưa hiểu đề; sai lạc kiến thức; mắc rất nhiều lỗi diễn đạt.  
- Điểm 0: Không làm bài hoặc hoàn toàn lạc đề. 
 

(Lưu ý: Điểm tối đa của phần 2.2 là 3,0 điểm). 
   

----------- Hết -----------  
 
 


