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SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ             ĐỀ MINH HỌA KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT TRƯỜNG THCS 
& THPT BẾN HẢI                           Năm học 2019- 2020 
                                                                                             Môn: Ngữ văn 

                                                     (Thời gian: 120 phút không kể thời gian phát đề) 
PHẦN I: ĐỌC HIỂU ( (3,0 điểm) 

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 
[…] Thay đổi là chuyện đương nhiên, vì thế hãy ngưng than vãn để nhìn nhận mọi 

chuyện theo hướng tích cực. Phần lớn chúng ta đều được nuôi dưỡng để lớn lên là 
những người biết suy tính cẩn thận. Trước khi nói phải nhớ “uốn lưỡi 7 lần”. Làm việc gì 
cũng phải “nhìn trước ngó sau”, phải “nghĩ cho chín”. Nhưng điều gì cũng có hai mặt. 
Chính thói quen suy nghĩ quá nhiều, cẩn thận quá mức đã cướp đi sự tự tin, khiến ta 
nhìn đâu cũng thấy người xấu, ngồi đâu cũng nghe chuyện xấu. Như vậy, khi hoàn cảnh 
biến chuyển và khó khăn hiện hữu, ta sẽ chỉ thêm sợ hãi và lo lắng bởi chỉ biết suy nghĩ 
tiêu cực. 

 Bên cạnh đó, đặc điểm chung của những người thành công là không ngủ quên 
trên chiến thắng. Kể cả khi đã có những chiến tích lớn, họ vẫn không ngừng làm mới 
mình. Tờ báo lừng danh Washington Post có lẽ đã sớm lụn bại trong cuộc cạnh tranh 
khốc liệt của truyền thông hiện đại nếu ông chủ Jeff Bezos không nhanh chóng cải tổ lại 
bộ máy “già nua”. Ông cho xây hẳn một tòa soạn mới theo mô hình tân tiến nhất, lắp 
đặt các thiết bị hiện đại để hỗ trợ phân tích số liệu, nhu cầu đọc của độc giả… và đẩy 
mạnh sản xuất các tác phẩm báo chí mới mẻ bắt kịp xu hướng. Hay gần gũi hơn với 
chúng ta là sự thay đổi không ngừng của Facebook. Mặc dù đã có hơn 1 tỷ người dùng 
toàn cầu, Mark Zuckerberg và các cộng sự vẫn liên tục cập nhật các tính năng mới để tối 
đa thời gian chúng ta “lang thang” trên mạng xã hội này. 

 Cuộc sống không ngừng biến chuyển, và chúng ta cần phải biết thích ứng linh 
hoạt trong mọi hoàn cảnh. Hãy nhớ rằng, bất cứ ai trên đời cũng phải thay đổi nếu 
không muốn bị tụt hậu.  

(Chàng tí hon, miếng pho mát và bài học về sự thay đổi, VÂN ANH SPIDERUM, theo 
Trí thức trẻ 20:55 05/04/2017) 

Câu 1 (0.5 điểm). Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của văn bản. 
Câu 2. (0.5 điểm). Theo tác giả, đặc điểm chung của những người thành công là gì? 
Câu 3. (1.0 điểm). Anh chị hiểu như thế nào về ý kiến Trong quá trình đối mặt với 

những biến động trong cuộc đời, rào cản lớn nhất của mỗi người suy cho cùng đều là 
chính mình? 

Câu 4. (1.0 điểm). Anh, chị có đồng tình với quan niệm Chính thói quen suy nghĩ 
quá nhiều, cẩn thận quá mức đã cướp đi sự tự tin, khiến ta nhìn đâu cũng thấy người 
xấu, ngồi đâu cũng nghe chuyện xấu? Vì sao? 

PHẦN II: LÀM VĂN (7,0 điểm) 
Câu 1 (2.0 điểm): Từ nội dung văn bản phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn 

văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của sự thay đổi bản thân. 
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Câu 2 (5,0 điểm): Trong truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” (Tô Hoài), tiếng sáo trong 
đêm tình mùa xuân là một chi tiết  xuất hiện trở đi trở lại nhiều lần. Hãy phân tích ý 
nghĩa của chi tiết tiếng sáo trong hai lần xuất hiện sau:  

“…Ngoài đầu núi đã có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi chơi. Mị nghe tiếng sáo vọng lại 
thiết tha bổi hổi. Mị ngồi nhẩm thầm bài hát của người đang thổi. 

Mày có con trai con gái rồi 
Mày đi làm nương 
Ta chưa có con trai con gái 
Ta đi tìm người yêu…”;  
“…Trong bóng tối Mị đứng im lặng như không biết mình 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…” 
 
                                                         ……… Hết…… 
 
 
 
 
 

 
Họ và tên thí sinh: ………………………………………… Số báo danh………………. 
Họ và tên: Cán bộ coi thi số 1: ………………………………………………………….. 
                  Cán bộ coi thi số 2: ………………………………………………………….. 
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SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ             ĐỀ MINH HỌA KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT TRƯỜNG THCS 
& THPT BẾN HẢI                           Năm học 2019- 2020 
                                                                                             Môn: Ngữ văn 
 
                                                 PHẦN HƯỚNG DẪN CHẤM 
 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3,0 

 1 Phương thức biểu đạt chính là: Nghị luận  0,5 

2 Theo tác giả, đặc điểm chung của những người thành công là: 
- Không ngủ quên trên chiến thắng (0.25 điểm) 
-  Không ngừng làm mới mình (0.25 điểm) 

0,5 

 3 Ý kiến Trong quá trình đối mặt với những biến động trong 
cuộc đời, rào cản lớn nhất của mỗi người suy cho cùng đều là 
chính mình có ý nghĩa như sau: 
- Câu nói đó đã khẳng định yếu tố quyết định sự thành công 
hay thất bại của mỗi người không phải là yếu tố đến từ bên 
ngoài, không phải là từ ai khác mà chính là bản thân mỗi 
người. (0.5 điểm) 
- Không ai có thể giúp bạn thành công ngoại trừ sự tự tin và 
nỗ lực của chính bạn. Bạn hãy tin vào suy nghĩ của bản thân 
và cố gắng nỗ lực không ngừng để đạt được những điều 
mong muốn, để vượt qua được những khó khăn trong cuộc 
sống.  Cuộc sống của bạn là do bạn tự quyết định. (0.5 điểm) 

1.0 

4 Anh, chị có đồng tình với quan niệm Chính thói quen suy nghĩ 
quá nhiều, cẩn thận quá mức đã cướp đi sự tự tin, khiến ta 
nhìn đâu cũng thấy người xấu, ngồi đâu cũng nghe chuyện 
xấu?  
HS trình bày được suy nghĩ riêng của mình theo hướng làm rõ 
và khẳng định hoặc phủ định ý kiến: 
- Nếu lập luận theo hướng khẳng định ý kiến trên là đúng, 
học sinh cần nhấn mạnh: Cuộc sống vốn dĩ muôn hình vạn 
trạng, luôn thay đổi. Nếu con người suy nghĩ quá nhiều, cẩn 

1,0 
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thận quá mức, sẽ không theo kịp được xu thế phát triển, 
khiến con người càng ngày càng lạc hậu, trì trệ, không tự tin 
vào khả năng của mình khiến ta nhìn đâu cũng thấy người 
xấu, ngồi đâu cũng nghe chuyện xấu. Như vậy, khi hoàn cảnh 
biến chuyển và khó khăn hiện hữu, ta sẽ chỉ thêm sợ hãi và lo 
lắng bởi chỉ biết suy nghĩ tiêu cực. Cơ hội chỉ đến một lần nếu 
suy nghĩ quá kĩ, không nhanh chóng nắm lấy thì sẽ không bao 
giờ có được nó. 
- Nếu lập luận theo hướng phủ định ý kiến trên, cần nhấn 
mạnh: làm việc gì mà không chịu suy nghĩ sẽ dẫn đến những 
hậu quả khôn lường cho nên làm bất cứ việc gì cũng phải cẩn 
thận, suy nghĩ kĩ càng, tính toán tỉ mỉ mới không bị rủi ro. 
- Nếu lập luận cả theo hướng vừa khẳng định vừa phủ định ý 
kiến thì cần kết hợp cả hai nội dung trên. 

II  LÀM VĂN 7.0 
  Từ nội dung văn bản phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một 

đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của 
sự thay đổi bản thân. 

2,0 

Câu 1  a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 0,25 
  b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: ý nghĩa của sự thay 

đổi bản thân. 
0,25 

  c. Triển khai vấn đề cần nghị luận: 
 HS lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn 
đề cần nghị luận theo nhiều cách nhưng cần xác định được 
thế nào là tính trung thực, chứng minh, làm rõ ý nghĩa của sự 
thay đổi bản thân. 
 Có thể theo hướng sau: 
– Giải thích: Thay đổi: là sự chuyển biến tích cực của bản 
thân, 
của người khác, hay của xã hội, chuyển biến về mặt vật chất 
hoặc tinh thần. 
– Bày tỏ ý kiến: Thay đổi bản thân có vai đặc biệt quan trọng 
đối với mỗi con người vì: 
+ Thay đổi giúp mỗi người khám phám phá chính mình để có 
có những lựa chọn đúng đắn và sáng suốt cho tương lai. 
+ Thay đổi giúp mỗi người dấn thân, thử nghiệm để sáng tạo; 
biết cách vượt qua những trở ngại khó khăn, tôi luyện bản 
lĩnh, ý chí để thành công. 
+ Thay đổi mình sẽ giúp ta hài hòa với cuộc sống hiện tại, dễ 
dàng hòa nhập với cảnh sống đa dạng của cuộc đời hơn 
+ Không thay đổi bản thân cuộc sống của mỗi người sẽ nghèo 

 
 
 
 
 
 
 
0,25 
 
 
 
 
 
0,25 
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nàn, thụ động, nhàm chán, vô ích; không cảm nhận được sự 
thú vị của cuộc sống; không thay đổi bản thân sẽ lạc hậu 
+ Lấy dẫn chứng về sự thay đổi bản thân để chứng minh… 
– Bàn mở rộng: 
+ Thực tế, nhiều bạn trẻ chưa coi trọng hoạt động thay đổi để 
bản thân trưởng thành. Một số khác thay đổi lại theo hướng 
tiêu cực (lao vào thử nghiệm những điều có hại, sa vào tệ 
nạn…) 
–  Liên hệ bản thân: Cần nhận thức được vai trò quan trọng 
và cần thiết của thay đổi bản thân, biết thay đổi tích cực để 
giúp bản thân trưởng thành, vững vàng và sống đẹp hơn. 

 
 
0,25 
 
 
 
 
0,25 

 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 diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu 
sắc về vấn đề cần nghị luận. 

0,25 

Câu 2  Trong truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” (Tô Hoài), tiếng sáo 
trong đêm tình mùa xuân là một chi tiết  xuất hiện trở đi trở 
lại nhiều lần. Hãy phân tích tiếng sáo trong hai lần xuất hiện 
sau: “…Ngoài đầu núi đã có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi chơi. 
Mị nghe tiếng sáo vọng lại thiết tha bổi hổi. Mị ngồi nhẩm 
thầm bài hát của người đang thổi. 
Mày có con trai con gái rồi 
Mày đi làm nương 
Ta chưa có con trai con gái 
Ta đi tìm người yêu…”;  
“…Trong bóng tối Mị đứng im lặng như không biết mình 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…” 

5,0 

 a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Mở bài giới thiệu được 
vấn đề, thân bài triển khai vấn đề, kết bài khái quát được 
toàn bộ nội dung nghị luận. 

0,25 

 b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Hãy phân tích ý nghĩa của 
chi tiết tiếng sáo trong hai lần xuất hiện  

0,25 

 c. Triển khai vấn đề cần nghị luận thành các luận điểm; thể 
hiện được sự cảm nhận và vận dụng được các thao tác lập 
luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. 
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 HS có thế trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần 
đảm bảo các ý cơ bản sau: 
I. Mở bài 
- Giới thiệu tác giả Tô Hoài, truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ”. 
- Đánh giá khái quát về chi tiết tiếng sáo trong tác phẩm, 
trích dẫn 2 đoạn văn bản miêu tả chi tiết tiếng sáo. 
II. Thân bài 
1. Cảm nhận 2 đoạn văn bản miêu tả chi tiết tiếng sáo. 
a. Chi tiết tiếng sáo trong lần miêu tả thứ nhất: 
- Đây là những tiếng sáo đầu tiên báo hiệu những đêm tình 
mùa xuân đang đến, những tiếng sáo “rủ bạn đi chơi”, tiếng 
sáo gọi bạn yêu của những tâm hồn tự do, khao khát yêu 
đương. 
- Tâm trạng Mị khi nghe tiếng sáo: 
+ Tiếng sáo gọi bạn tình “vọng” vào tâm hồn Mị “thiết tha bổi 
hổi”. Từng lời hát giản dị, mộc mạc nhưng lại hàm chứa cái lẽ 
sống phóng khoáng, tự do của con người đã có sức mời gọi 
lớn lao đối với Mị: “Mày có con trai… người yêu”. 
+ Mị “ngồi nhẩm thầm bài hát của người đang thổi”: Cô Mị 
sau bao ngày lặng câm đã cất tiếng, dù đó chỉ là những lời thì 
thầm. Bản “tình ca” tha thiết của những kẻ yêu nhau, của 
những người tự do, khao khát hạnh phúc đã cất lên trên đôi 
môi của Mị, đánh dấu một bước trở lại của người con gái yêu 
đời, yêu sống ngày nào. 
b. Chi tiết tiếng sáo trong lần miêu tả thứ hai: 
- Đây là tiếng sáo trong đêm tình mùa xuân, tiếng sáo vọng 
vào tâm hồn Mị khi Mị bị A Sử trói. 
- Tâm trạng Mị khi nghe tiếng sáo: 
+ “Trong bóng tối, Mị đứng im lặng, như không biết mình 
đang bị trói. Hơi rượi còn nồng nàn, Mị vẫn nghe tiếng sáo 
đưa Mị đi theo những cuộc chơi, những đám chơi...”: Mị như 
quên hẳn mình đang bị trói, quên những đau đớn về thể xác, 
Mị vẫn thả hồn theo những cuộc chơi, những tiếng sáo gọi 
bạn tình tha thiết, tiếng sáo không chỉ vang vọng trong không 
gian mà còn tồn tại trong chính tâm hồn Mị. 
+  “Mị vùng bước đi. Nhưng tay chân đau không cựa được”: 
Tiếng sáo của những đôi lứa yêu nhau và  của cả những người 
lỡ duyên đã có sự tác động lớn lao tới tâm hồn Mị, nó thôi 
thúc Mị, khiến Mị vùng bước đi, quên thực tại đau khổ trước 
mắt. 
Hành động tàn nhẫn tới tận cùng của A Sử chỉ có thể trói Mị 
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giữa ngày xuân nhưng không thể giam nổi sức xuân đang trào 
dâng trong Mị.  
 2. Đánh giá: 
a. Ý nghĩa của tiếng sáo về mặt nội dung: 
- Chi tiết tiếng sáo qua 2 lần miêu tả có vai trò hết sức quan 
trọng đối với việc làm hồi sinh tâm hồn Mị, làm trỗi dậy sức 
sống tiềm tàng mãnh liệt trong cô.  
- Sự xuất hiện của chi tiết âm thanh tiếng sáo còn góp phần tô 
đậm thêm những giá trị nhân đạo của tác phẩm. Nhà văn 
muốn ca ngợi và khẳng định sức sống tiềm tàng  trong tâm 
hồn người lao động miền núi không có một thế lực nào có thể 
hủy diệt được. Và chỉ cần âm thanh của tiếng sáo ấy có thể 
làm thức dậy nguồn sức sống ấy. 
b. Ý nghĩa của tiếng sáo về mặt nghệ thuật: 
- Thể hiện tài năng bậc thầy của nhà văn Tô Hoài trong việc 
khắc họa nội tâm nhân vật, góp phần làm nên sức sống lâu 
bền cho tác phẩm. 
- Chi tiết tiếng sáo cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc tạo 
nên hơi thở miền núi cho truyện ngắn. Cũng nhờ có sự xuất 
hiện của âm thanh này mà các trang văn mà Tô Hoài xây dựng 
đẫm chất thơ 
III. Kết bài 
- Khẳng định lại vấn đề cần nghị luận. 
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  d. Bài viết sáng tạo: Bài viết có cách diễn đạt sáng tạo, thể 
hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận. 
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  e. Đúng chính tả, từ ngữ, ngữ pháp. 0,25 
  Tổng điểm 10.0 
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