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Môn thi: VĂN - Bổ túc trung học phổ thông  

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề 
 

 
Thí sinh chọn một trong hai đề sau:   

     
Đề I 

Câu 1 (2 điểm) 
 Tóm tắt tác phẩm Số phận con người của M. Sôlôkhôp. 
Câu 2 (2 điểm) 

Bài thơ Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm ra đời trong hoàn cảnh nào? 
Câu 3 (6 điểm)          

      CHIỀU TỐI 
                                                   Hồ Chí Minh 

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. 
                                        Nam Trân dịch 

     (Theo Văn học 12, tập một, tr. 20, NXB Giáo dục - 2006) 
    Anh/ chị hãy phân tích bài thơ trên để thấy được vẻ đẹp tâm hồn của Hồ Chí Minh.  
 

         Đề II 
 

Câu 1 (2 điểm) 
 Nêu những nội dung chính bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh. 
Câu 2 (2 điểm) 
         Nêu ngắn gọn những cảm nhận của Tố Hữu về thơ Nguyễn Du trong đoạn sau: 
   Tiếng thơ ai động đất trời 
      Nghe như non nước vọng lời ngàn thu 
   Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du 
      Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày 
                                                (Trích Kính gửi cụ Nguyễn Du, Văn học 12, 
                                                    tập một, tr. 160, NXB Giáo dục - 2006)  
Câu 3 (6 điểm) 
 Phân tích nhân vật Mị trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài (đoạn 
trích sách giáo khoa Văn học 12). 

.........Hết......... 
 

                     Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.     
 

Họ và tên thí sinh: ..............................                Số báo danh: .................................... 

Chữ ký của giám thị 1: ........................              Chữ ký của giám thị 2: .................... 
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Bé gi¸o dôcvμ ®μo t¹o    
 

§Ò thi chÝnh thøc 

 kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m 2008 
M«n thi: V¨n – Bæ tóc trung häc phæ th«ng 

 
    
 
                                               h−íng dÉn chÊm thi 
                                               B¶n H−íng dÉn gåm 04 trang 
 

                      I. H−íng dÉn chung 
 
- Gi¸m kh¶o cÇn n¾m b¾t ®−îc néi dung tr×nh bµy trong bµi lµm cña thÝ sinh ®Ó 
®¸nh gi¸ ®−îc mét c¸ch tæng qu¸t, tr¸nh ®Õm ý cho ®iÓm. Chñ ®éng, linh ho¹t 
vËn dông, c©n nh¾c tõng tr−êng hîp. 

- Tinh thÇn chung: nªn sö dông nhiÒu møc ®iÓm (tõ 0 ®iÓm ®Õn 10 ®iÓm) mét 
c¸ch hîp lÝ. M¹nh d¹n cho ®iÓm 0, ®iÓm 1; kh«ng yªu cÇu qu¸ cao ®èi víi møc 
®iÓm 9, ®iÓm 10. §Æc biÖt khuyÕn khÝch nh÷ng bµi viÕt cã c¶m xóc vµ s¸ng t¹o. 

- NÕu thÝ sinh lµm bµi theo c¸ch riªng nh−ng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu c¬ b¶n, gi¸m 
kh¶o vÉn cho ®ñ ®iÓm nh− h−íng dÉn qui ®Þnh. 

- ViÖc chi tiÕt ho¸ ®iÓm sè (nÕu cã) so víi biÓu ®iÓm ph¶i ®¶m b¶o kh«ng sai lÖch 
víi h−íng dÉn chÊm vµ ®−îc thèng nhÊt trong Héi ®ång chÊm thi. Sau khi céng 
®iÓm toµn bµi, lµm trßn ®Õn 0,5 (lÎ 0,25 lµm trßn ®Õn 0,5; lÎ 0,75 lµm trßn thµnh 
1,0 ®iÓm).                                                                                        

II. §¸p ¸n vµ thang ®iÓm                       
  §Ò I 

C©u 1 (2,0 ®iÓm) 

a. Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc: 
ThÝ sinh cã thÓ cã nh÷ng c¸ch diÔn ®¹t kh¸c nhau, song cÇn nªu ®−îc nh÷ng ý   

c¬ b¶n sau: 

    - An®r©y X«c«lèp lµ chiÕn sÜ Hång qu©n cã cuéc ®êi ®Çy bÊt h¹nh: b¶n th©n bÞ 
ph¸t xÝt b¾t, bÞ hµnh h¹; bom ph¸t xÝt ch«n vïi vî vµ hai con g¸i, con trai chÕt 
®óng ngµy chiÕn th¾ng. 

   - Sau chiÕn tranh, ®−îc gi¶i ngò nh−ng X«c«l«p kh«ng vÒ quª; anh ®Õn sèng 
víi gia ®×nh ng−êi b¹n, lµm nghÒ l¸i xe cho mét ®éi vËn t¶i.  
   - NhËn bÐ Vania lµm con, tr¸i tim rÖu r· cña X«c«l«p cã phÇn ®−îc håi sinh, 
nh−ng nçi ®au vÉn ¸m ¶nh anh trong nh÷ng giÊc m¬. 

    - GÆp rñi ro trong c«ng viÖc, bÞ t−íc b»ng l¸i, anh vµ bÐ Vania l¹i lªn ®−êng 
®Õn mét vïng ®Êt míi. 
b. C¸ch cho ®iÓm:  
     - §iÓm 2: ®¸p øng c¸c yªu cÇu trªn, cã thÓ m¾c mét vµi lçi nhá vÒ diÔn ®¹t. 
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    - §iÓm 1: Tr×nh bµy ®−îc mét nöa yªu cÇu trªn, cßn m¾c mét sè lçi chÝnh t¶, 
dïng tõ, ng÷ ph¸p. 

    - §iÓm 0: Hoµn toµn sai l¹c. 
C©u 2 (2,0 ®iÓm) 

a. Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc: 
 ThÝ sinh cã thÓ tr×nh bµy b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nh−ng cÇn nªu ®−îc 

nh÷ng ý c¬ b¶n: 

 - Th¸ng 4-1948, ®ang c«ng t¸c t¹i chiÕn khu ViÖt B¾c, Hoµng CÇm nghe tin 
quª h−¬ng m×nh bÞ giÆc ®¸nh chiÕm. 

-  Xóc ®éng m·nh liÖt, Hoµng CÇm viÕt bµi th¬ Bªn kia s«ng §uèng chØ trong 
mét ®ªm. 
b. C¸ch cho ®iÓm: 
    - §iÓm 2: ®¸p øng c¸c yªu cÇu trªn, cã thÓ m¾c mét vµi lçi nhá vÒ diÔn ®¹t. 

    - §iÓm 1: Tr×nh bµy ®−îc mét nöa yªu cÇu trªn, cßn m¾c mét sè lçi vÒ diÔn 
®¹t. 

    - §iÓm 0: Hoµn toµn sai l¹c. 
C©u 3 (6,0 ®iÓm) 
a. Yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng: 

BiÕt lµm bµi nghÞ luËn v¨n häc ph©n tÝch mét bµi th¬ tr÷ t×nh; kÕt cÊu chÆt 
chÏ, diÔn ®¹t l−u lo¸t; kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶, dïng tõ vµ ng÷ ph¸p.  
b. Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc: 

Trªn c¬ së nh÷ng hiÓu biÕt vÒ Hå ChÝ Minh vµ tËp th¬ NhËt kÝ trong tï, thÝ 
sinh ph¸t hiÖn vµ ph©n tÝch ®−îc nh÷ng ®¾c s¾c nghÖ thuËt ®Ó lµm næi bËt gi¸ trÞ 
néi dung cña bµi th¬. Cã thÓ tr×nh bµy theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nh−ng cÇn nªu 
®−îc c¸c ý chÝnh sau ®©y: 
     - Hai c©u ®Çu: C¶nh trêi chiÒu ®Ñp nh−ng buån. Qua ®ã thÊy t©m hån nh¹y 
c¶m, tinh tÕ tr−íc vÎ ®Ñp thiªn nhiªn cña nh©n vËt tr÷ t×nh. 
     - Hai c©u cuèi: C¶nh sinh ho¹t cña ng−êi d©n xãm nói b×nh dÞ, Êm ¸p. Tõ ®ã 
thÊy ®−îc tÊm lßng nh©n ®¹o vµ tinh thÇn l¹c quan cña nh©n vËt tr÷ t×nh. 
     - §¸nh gi¸: Bµi th¬ thÓ hiÖn t©m hån cao ®Ñp cña t¸c gi¶ vµ tiªu biÓu cho 
phong c¸ch nghÖ thuËt th¬ Hå ChÝ Minh võa cæ ®iÓn, võa hiÖn ®¹i.  
c. C¸ch cho ®iÓm: 
   - §iÓm 5, 6: §¸p øng c¸c yªu cÇu trªn, cã thÓ m¾c mét vµi lçi nhá vÒ diÔn ®¹t. 

   - §iÓm 3, 4: Tr×nh bµy ®−îc kho¶ng nöa yªu cÇu trªn, cßn m¾c mét sè lçi vÒ 
diÔn ®¹t. 
   - §iÓm 1, 2: Ph©n tÝch s¬ sµi; m¾c nhiÒu lçi chÝnh t¶, dïng tõ, ng÷ ph¸p.   
   - §iÓm 0: Hoµn toµn l¹c ®Ò.                                                        
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§Ò II 

C©u 1 (2,0 ®iÓm) 

a. Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc:  

 ThÝ sinh cã thÓ tr×nh bµy b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nh−ng cÇn nªu ®−îc nh÷ng 
ý c¬ b¶n:  

  - Kh¼ng ®Þnh nh÷ng nguyªn lÝ c¬ b¶n vÒ quyÒn tù do vµ ®éc lËp c¸c d©n téc. 

  - Tè c¸o nh÷ng téi ¸c cña thùc d©n Ph¸p. 

  - Qu¸ tr×nh ®Êu tranh vµ th¾ng lîi cña nh©n d©n ta. 

  - Tuyªn bè ®éc lËp, tù do cña d©n téc vµ ý chÝ quyÕt t©m b¶o vÖ quyÒn ®éc lËp 
tù do Êy. 

b. C¸ch cho ®iÓm:  

  - §iÓm 2: ®¸p øng c¸c yªu cÇu trªn, cã thÓ m¾c mét vµi lçi nhá vÒ diÔn ®¹t. 

  - §iÓm 1: Tr×nh bµy ®−îc mét nöa yªu cÇu trªn, cßn m¾c mét sè lçi vÒ diÔn ®¹t. 

  - §iÓm 0: Hoµn toµn sai l¹c.    

C©u 2 (2,0 ®iÓm) 

a. Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc: 

   ThÝ sinh cã thÓ tr×nh bµy, diÔn ®¹t theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau, nh−ng cÇn nªu 
®−îc nh÷ng ®¸nh gi¸ cao cña Tè H÷u vÒ th¬ NguyÔn Du qua c¸c ý c¬ b¶n sau: 

   - Cã søc lay ®éng m¹nh mÏ, thiªng liªng, cao c¶ nh− lêi väng cña non n−íc. 

   - Ngät ngµo, tha thiÕt, g¾n bã nh− lêi ru cña mÑ ®èi víi t©m hån con ng−êi ViÖt 
Nam; bÊt tö trong lßng ng−êi ®äc.   

b. C¸ch cho ®iÓm: 

  - §iÓm 2: ®¸p øng c¸c yªu cÇu trªn, cã thÓ m¾c mét vµi lçi nhá vÒ diÔn ®¹t. 

  - §iÓm 1: Tr×nh bµy ®−îc mét nöa yªu cÇu trªn, cßn m¾c mét sè lçi chÝnh t¶, 
dïng tõ, ng÷ ph¸p. 

  - §iÓm 0: Hoµn toµn sai l¹c.    

C©u 3 (6,0 ®iÓm) 

a. Yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng: 

   BiÕt c¸ch lµm bµi v¨n nghÞ luËn ph©n tÝch nh©n vËt; kÕt cÊu chÆt chÏ, diÔn ®¹t 
l−u lo¸t; kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶, dïng tõ vµ ng÷ ph¸p.  

b. Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc: 

   Trªn c¬ së hiÓu biÕt vÒ truyÖn ng¾n Vî chång A Phñ cña T« Hoµi, ph¸t hiÖn vµ 
ph©n tÝch nh÷ng chi tiÕt, h×nh ¶nh tiªu biÓu; ®Æc biÖt lµ nghÖ thuËt miªu t¶ t©m lÝ 
nh©n vËt MÞ víi c¸c ý c¬ b¶n sau: 
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  - Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ t¸c gi¶, t¸c phÈm vµ nh©n vËt. 

  - Ph©n tÝch:  

    + Sè phËn ®au khæ, bÊt h¹nh cña MÞ d−íi ¸ch ¸p bøc cña bän thèng trÞ vµ d−íi 
sù trãi buéc bëi nh÷ng tËp tôc cæ hñ. 

    + Nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp vµ kh¸t väng sèng m·nh liÖt cña MÞ. 

    + NghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt: tÝnh c¸ch râ nÐt, Ên t−îng, diÔn biÕn t©m lÝ 
ch©n thËt, tinh tÕ...      

  - §¸nh gi¸: MÞ lµ nh©n vËt ®iÓn h×nh cho sè phËn, phÈm chÊt vµ kh¸t väng cña 
ng−êi lao ®éng d−íi ¸ch ¸p bøc cña bän chóa ®Êt miÒn nói. Qua nh©n vËt MÞ thÊy 
®−îc tÊm lßng nh©n ®¹o, tµi n¨ng nghÖ thuËt cña nhµ v¨n T« Hoµi. 

c. C¸ch cho ®iÓm: 
  - §iÓm 5, 6: §¸p øng c¸c yªu cÇu trªn, cã thÓ m¾c mét vµi lçi nhá vÒ diÔn ®¹t. 

  - §iÓm 3, 4: Tr×nh bµy ®−îc kho¶ng nöa yªu cÇu vÒ kiÕn thøc, cßn m¾c mét sè 
lçi vÒ diÔn ®¹t. 
  - §iÓm 1, 2: Ph©n tÝch s¬ sµi, m¾c nhiÒu lçi chÝnh t¶, dïng tõ, ng÷ ph¸p.   
  - §iÓm 0: Hoµn toµn l¹c ®Ò. 
 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008  LẦN 2
Môn thi: VĂN – Bổ túc Trung học phổ thông 

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề 
 

   
Thí sinh chọn một trong hai đề sau: 

 
Đề I 

Câu 1 (2,0 điểm) 
   Trình bày những nét chính về cuộc đời nhà văn Măcxim Gorki; kể tên ba tác phẩm tiêu 

biểu của ông. 
Câu 2 (2,0 điểm)  
      Anh/ chị hãy giải thích ý nghĩa nhan đề tác phẩm Đôi mắt của Nam Cao. 
Câu 3 (6,0 điểm) 
       Phân tích bài thơ Giải đi sớm của Hồ Chí Minh. 

    GIẢI ĐI SỚM 
                        I 
Gà gáy một lần đêm chửa tan, 
Chòm sao nâng nguyệt vượt lên ngàn;   
Người đi cất bước trên đường thẳm, 
Rát mặt, đêm thu, trận gió hàn. 

                                   II 
Phương đông màu trắng chuyển sang hồng, 
Bóng tối đêm tàn, sớm sạch không; 
Hơi ấm bao la trùm vũ trụ, 
Người đi, thi hứng bỗng thêm nồng. 
                             Nam Trân dịch 

                                            (Theo Văn học 12, tập một, trang 22 - NXB Giáo dục - 2006) 
 

                                                Đề II 
Câu 1 (2,0 điểm) 
       Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ Kính gửi cụ Nguyễn Du của Tố Hữu.  
Câu 2 (2,0 điểm)  
       Trong đoạn kết bài thơ Đất nước, Nguyễn Đình Thi viết: 

                          Súng nổ rung trời giận dữ 
                                   Người lên như nước vỡ bờ 
     Nước Việt Nam từ máu lửa 

                          Rũ bùn đứng dậy sáng lòa. 
                                            (Theo Văn học 12, tập một, trang 88 - NXB Giáo dục - 2006) 

       Anh/ chị hiểu ý nghĩa nội dung đoạn thơ trên như thế nào? 
Câu 3 (6,0 điểm) 
       Phân tích hình tượng nhân vật Đào trong tác phẩm Mùa lạc của Nguyễn Khải. 

 
..…………. Hết ..………….  

 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 

 
Họ và tên thí sinh: …………………………………….. Số báo danh: ………………………....................... 

Chữ ký của giám thị 1: ………………………………...Chữ ký của giám thị 2: ……………..………………….. 
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HƯỚNG DẪN CHẤM THI 
Bản Hướng dẫn có 03 trang 

 
       I. Hướng dẫn chung 

 
1. Giám khảo cần nắm bắt được nội dung trình bày trong bài làm để đánh giá một 

cách tổng quát năng lực của thí sinh. Chủ động, vận dụng linh hoạt Hướng dẫn 
chấm thi, cân nhắc từng trường hợp cụ thể để cho điểm.  

2. Nếu thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản, giám 
khảo vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định, khuyến khích những bài viết có cảm 
xúc và sáng tạo. 

3. Việc chi tiết hóa điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với 
hướng dẫn chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi. Sau khi cộng điểm 
toàn bài, làm tròn đến 0,5 (lẻ 0,25 làm tròn đến 0,5; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,0 điểm). 

 
II. Đáp án và thang điểm 

 
Đề I 

Câu 1 (2,0 điểm) 
a) Yêu cầu về kiến thức: 

Thí sinh cần nêu được những ý cơ bản:  
- Những nét chính về cuộc đời nhà văn Măcxim Gorki: 

 + Đã trải qua thời thơ ấu thiếu tuổi thơ; tự kiếm sống từ năm lên mười, phải lao 
động vất vả, làm nhiều nghề và nếm trải đủ cảnh đời cay đắng. 
 + Ham học, ham hiểu biết (tự học, tự rèn luyện, trưởng thành trong trường đời). 
 + Sớm tham gia hoạt động cách mạng. Trở thành nhà văn lớn của nước Nga và 
có công đầu trong việc xây dựng nền văn học mới. 

- Kể tên ba tác phẩm tiêu biểu:  
Thí sinh kể tên ba trong số các tác phẩm tiêu biểu của Măcxim Gorki: Người mẹ, 

Thời thơ ấu, Kiếm sống, Các trường đại học của tôi, Cuộc đời Klim Xamghin… 
b) Cách cho điểm: 

- Điểm 2: Đáp ứng yêu cầu trên, có thể mắc một vài lỗi nhỏ về diễn đạt. 
- Điểm 1: Trình bày được nửa số ý của yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt. 

  - Điểm 0: Hoàn toàn sai lạc. 
 
Câu 2 (2,0 điểm) 
a) Yêu cầu về kiến thức: 

Thí sinh có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau, song cần nêu được những ý 
cơ bản sau: 

- Lúc mới ra đời tác phẩm có tên là Tiên sư thằng Tào Tháo, sau đổi là Đôi mắt. 
Nhan đề này thể hiện được chủ đề tư tưởng của tác phẩm. 

- Đôi mắt là cách nhìn đời, nhìn người khác nhau của hai nhân vật Hoàng và Độ.  
  - Đôi mắt còn là cách nhìn, quan điểm, lập trường của nhà văn trước nhân dân và 
cuộc kháng chiến của dân tộc. 
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b) Cách cho điểm: 
- Điểm 2: Đáp ứng yêu cầu trên, có thể mắc một vài lỗi nhỏ về diễn đạt. 
- Điểm 1: Trình bày được nửa số ý của yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt. 
- Điểm 0: Hoàn toàn sai lạc. 

 
Câu 3 (6,0 điểm) 
a) Yêu cầu về kĩ năng: 
 Biết làm bài văn nghị luận văn học (phân tích tác phẩm trữ tình); kết cấu chặt chẽ, 
diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ và ngữ pháp. 
b) Yêu cầu về kiến thức: 
 Trên cơ sở những hiểu biết về Hồ Chí Minh và bài Giải đi sớm, thí sinh biết phân 
tích những yếu tố nghệ thuật để làm rõ giá trị nội dung của bài thơ. Có thể trình bày 
theo nhiều cách khác nhau, nhưng cần nêu được các ý chính sau đây: 

- Bài thơ I: Cảnh chuyển lao trong đêm tối: 
+ Thiên nhiên vừa thi vị (chòm sao nâng nguyệt vượt lên ngàn) vừa khắc nghiệt 

(đêm tối, đường xa, gió rét…). 
+ Nhân vật trữ tình vừa ung dung ngắm cảnh như một thi nhân, vừa hiên ngang, 

bất khuất như một chiến sĩ.  
- Bài thơ II: Cảnh chuyển lao lúc bình minh: 

           + Thiên nhiên có sự vận động phát triển: từ bóng tối đến ánh sáng, từ màu trắng 
sang màu hồng, từ lạnh lẽo đến ấm áp. 

+ Nhân vật trữ tình trở thành một thi nhân nồng nàn cảm hứng. 
- Đánh giá: Bút pháp chấm phá, vừa cổ điển vừa hiện đại. Bài thơ thể hiện vẻ đẹp 

tâm hồn và cốt cách Hồ Chí Minh: tinh tế, nhạy cảm; lạc quan, ung dung tự tại và ý chí 
kiên cường, bất khuất. 
c) Cách cho điểm: 

- Điểm 6: Đáp ứng cơ bản các yêu cầu trên, có thể còn mắc một vài lỗi nhỏ về 
diễn đạt. 
  - Điểm 4: Trình bày được nửa số ý của các yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi 
diễn đạt. 

- Điểm 2: Phân tích quá sơ sài, diễn đạt kém. 
- Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề. 

 
 Đề II 
Câu 1 (2,0 điểm) 
a) Yêu cầu về kiến thức: 

Thí sinh cần nêu được những ý cơ bản sau: 
- Tháng 10 và tháng 11 năm 1965, Tố Hữu có chuyến đi vào các tỉnh miền Trung. 

Khi ấy cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ đã lan rộng, vùng khu IV (cũ) từ 
Thanh Hóa đến Quảng Bình trở thành tuyến lửa ác liệt. 

- Trong chuyến đi này, nhà thơ qua quê hương Nguyễn Du vào dịp kỉ niệm 200 
năm năm sinh của thi hào và sáng tác bài Kính gửi cụ Nguyễn Du. Bài thơ được đưa vào 
tập Ra trận. 
b) Cách cho điểm: 

- Điểm 2: Đáp ứng yêu cầu trên, có thể mắc một vài lỗi nhỏ về diễn đạt. 
              - Điểm 1: Trình bày được nửa số ý của yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt. 

- Điểm 0: Hoàn toàn sai lạc. 
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Câu 2 (2,0 điểm) 
a) Yêu cầu về kiến thức: 

Thí sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, song cần nêu được cảm xúc 
tự hào của tác giả về quê hương đất nước: 

- Từ sự tái hiện những hình ảnh thực, tác giả đã khái quát về cuộc chiến tranh 
cách mạng của nhân dân ta. 
   - Bằng hình ảnh giàu tính biểu tượng, tác giả miêu tả tư thế hào hùng của dân tộc: 
vùng dậy, tỏa sáng, hiên ngang từ trong đau thương máu lửa. 
b) Cách cho điểm: 

- Điểm 2: Đáp ứng yêu cầu trên, có thể mắc một vài lỗi nhỏ về diễn đạt. 
- Điểm 1: Trình bày được nửa số ý của yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt. 
- Điểm 0: Hoàn toàn sai lạc. 

 
Câu 3 (6,0 điểm) 
a) Yêu cầu về kĩ năng: 
 Biết cách làm bài văn nghị luận (phân tích nhân vật trong tác phẩm tự sự); kết 
cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ và ngữ pháp. 
b) Yêu cầu về kiến thức: 
 Trên cơ sở hiểu biết về Nguyễn Khải và tác phẩm Mùa lạc, thí sinh biết phân tích 
những chi tiết, hình ảnh tiêu biểu về nhân vật Đào. Có thể trình bày theo nhiều cách 
khác nhau, nhưng cần nêu được những ý cơ bản sau:  
 * Phân tích nhân vật Đào: 

- Trước khi lên nông trường Điện Biên:  
+ Đào có cuộc sống bất hạnh: nhà nghèo, kém nhan sắc; gia đình gặp cảnh mất 

mát, khổ đau, sống vất vả, long đong; tương lai mờ mịt. 
+ Tâm lý - tính cách: tự ti, chán nản, mỏi mệt, đáo để, chua ngoa…  
- Từ khi sống ở nông trường Điện Biên: 
+ Đào đã có một cuộc sống mới: có bạn bè, có những ước mơ về tương lai, khát 

vọng hạnh phúc gia đình; cuối cùng đã tìm thấy tình yêu và ý nghĩa cuộc sống. 
+ Tâm lý - tính cách: vui vẻ, cởi mở chan hòa, yêu thương và tin cậy mọi người. 

* Đánh giá nhân vật:  
- Đào là nhân vật độc đáo (lai lịch, hình dáng, ngôn ngữ, tâm lý - tính cách). 
- Từ sự thay đổi số phận, tâm lý - tính cách của Đào, tác phẩm đã thể hiện cảm 

hứng hồi sinh và tinh thần nhân đạo; đồng thời ca ngợi cuộc sống mới với mối quan hệ 
tốt đẹp giữa người và người. 
c) Cách cho điểm: 
 - Điểm 6: Đáp ứng cơ bản các yêu cầu trên, có thể còn mắc một vài lỗi nhỏ về 
diễn đạt. 

- Điểm 4: Trình bày được nửa số ý các yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt. 
- Điểm 2: Phân tích quá sơ sài, diễn đạt kém. 

  - Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề. 
 

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

 
 



 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 
Môn thi: VĂN - Trung học phổ thông không phân ban 

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề 
 

  
 Thí sinh chọn một trong hai đề sau:                  

Đề I 
Câu 1 (2 điểm)  
   Theo anh/ chị, Enxa Tơriôlê có vai trò như thế nào trong cuộc đời và thơ ca của Lui Aragông? 
Câu 2 (3 điểm)  
   Suy nghĩ của anh/ chị về nhan đề tác phẩm Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu? 
Câu 3 (5 điểm) 
   Phân tích đoạn thơ sau trong bài Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm: 
   Bên kia sông Đuống 
   Quê hương ta lúa nếp thơm nồng 
   Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong 
   Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp 
   Quê hương ta từ ngày khủng khiếp 
   Giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn 
   Ruộng ta khô 
   Nhà ta cháy 
   Chó ngộ một đàn 
   Lưỡi dài lê sắc máu 
   Kiệt cùng ngõ thẳm bờ hoang 
   Mẹ con đàn lợn âm dương 
   Chia lìa đôi ngả 
   Đám cưới chuột đang tưng bừng rộn rã 
   Bây giờ tan tác về đâu 
                                 (Theo Văn học 12, tập một, tr. 79 - 80, NXB Giáo dục - 2006) 
 

    Đề II 
Câu 1 (2 điểm) 
   Nêu ngắn gọn quá trình sáng tác và các đề tài chính của nhà văn Nguyễn Tuân. 
Câu 2 (3 điểm) 
   Anh/ chị hiểu như thế nào về tâm sự của Nguyễn Khoa Điềm trong đoạn thơ sau: 
   Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình 
   Phải biết gắn bó và san sẻ 
   Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở 
   Làm nên Đất Nước muôn đời... 
                                  (Đất Nước - trích Mặt đường khát vọng, theo Văn học 12, 
                                                     tập một, tr. 249, NXB Giáo dục - 2006) 
Câu 3 (5 điểm)    
   Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân. 

 
........Hết......... 

    Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 
 

Họ và tên thí sinh: ..............................................                          Số báo danh:..................................... 

Chữ ký của giám thị 1: ......................................                          Chữ ký của giám thị 2: ................... 



 1

 Bé gi¸o dôcvμ ®μo t¹o    
 

§Ò thi chÝnh thøc 

kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m 2008 
M«n thi: V¨n - Trung häc phæ th«ng kh«ng ph©n ban 

  
  

      h−íng dÉn chÊm thi 
                                               B¶n H−íng dÉn gåm 04 trang 

                       
I. H−íng dÉn chung 

- Gi¸m kh¶o cÇn n¾m b¾t ®−îc néi dung tr×nh bµy trong bµi lµm cña thÝ sinh ®Ó 
®¸nh gi¸ ®−îc mét c¸ch tæng qu¸t, tr¸nh ®Õm ý cho ®iÓm. Chñ ®éng, linh ho¹t vËn 
dông, c©n nh¾c tõng tr−êng hîp. 

- Tinh thÇn chung: nªn sö dông nhiÒu møc ®iÓm (tõ 0 ®iÓm ®Õn 10 ®iÓm) mét c¸ch 
hîp lÝ. M¹nh d¹n cho ®iÓm 0, ®iÓm 1; kh«ng yªu cÇu qu¸ cao ®èi víi møc ®iÓm 9, 
®iÓm 10. §Æc biÖt khuyÕn khÝch nh÷ng bµi viÕt cã c¶m xóc vµ s¸ng t¹o. 

- NÕu thÝ sinh lµm bµi theo c¸ch riªng nh−ng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu c¬ b¶n, gi¸m 
kh¶o vÉn cho ®ñ ®iÓm nh− h−íng dÉn qui ®Þnh. 

- ViÖc chi tiÕt ho¸ ®iÓm sè (nÕu cã) so víi biÓu ®iÓm ph¶i ®¶m b¶o kh«ng sai lÖch 
víi h−íng dÉn chÊm vµ ®−îc thèng nhÊt trong Héi ®ång chÊm thi. Sau khi céng 
®iÓm toµn bµi, lµm trßn ®Õn 0,5 (lÎ 0,25 lµm trßn ®Õn 0,5; lÎ 0,75 lµm trßn thµnh 1,0 
®iÓm).                                                                                        

                                             II. §¸p ¸n vµ thang ®iÓm 
                                                               §Ò I 
C©u 1 (2,0 ®iÓm) 

a. Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc: 
ThÝ sinh cã thÓ diÔn ®¹t b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau, song cÇn nªu ®−îc vai 

trß cña Enxa T¬ri«lª ®èi víi cuéc ®êi vµ th¬ ca cña Lui Arag«ng. Cô thÓ víi c¸c ý 
sau: 

- VÒ cuéc ®êi: Nhê t×nh yªu cña Enxa, Arag«ng tho¸t khái t− t−ëng bi quan, 
th©m nhËp ngµy cµng s©u vµo lÝ t−ëng C¸ch m¹ng th¸ng M−êi. ¤ng ho¹t ®éng x· 
héi s«i næi, tÝch cùc tham gia kh¸ng chiÕn chèng ph¸t xÝt §øc trong chiÕn tranh thÕ 
giíi lÇn thø hai.   

- VÒ th¬ ca: Enxa chÝnh lµ nguån c¶m høng bao trïm, lµ h×nh t−îng tr÷ t×nh 
næi bËt trong th¬ Arag«ng. Nhµ th¬ ®· s¸ng t¹o c¶ mét v−ên th¬ Enxa; trong ®ã cã 
mét sè tËp: §«i m¾t Enxa, Enxa, Anh chµng say ®¾m Enxa... 
b. C¸ch cho ®iÓm:  

- §iÓm 2: §¸p øng c¸c yªu cÇu trªn, cã thÓ m¾c mét vµi lçi nhá vÒ diÔn ®¹t. 

- §iÓm 1: Tr×nh bµy ®−îc nöa yªu cÇu trªn, cßn m¾c mét sè lçi vÒ diÔn ®¹t. 

- §iÓm 0: Hoµn toµn sai l¹c. 
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C©u 2 (3,0 ®iÓm) 

a. Yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng: 
 - HiÓu ®óng yªu cÇu cña ®Ò bµi. BiÕt nhËn xÐt, b×nh gi¸ vµ nªu ®−îc suy nghÜ 
cña c¸ nh©n. 

 - Tr×nh bµy râ rµng, m¹ch l¹c; kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶, dïng tõ, ng÷ ph¸p. 

b. Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc: 
 ThÝ sinh cã thÓ tr×nh bµy b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nh−ng cÇn ®¹t ®−îc c¸c 
ý sau: 

 - Lµ mét h×nh ¶nh ®Ñp, th¬ méng, næi bËt trong t¸c phÈm. 

 - Lµ h×nh ¶nh cã ý nghÜa biÓu t−îng cho nh©n vËt NguyÖt víi nhiÒu vÎ ®Ñp 
thÓ hiÖn c¶m høng l·ng m¹n vµ bót ph¸p lÝ t−ëng ho¸ cña NguyÔn Minh Ch©u.  

 - Lµ mét nhan ®Ò hay, Ên t−îng, giµu chÊt th¬, gîi më chñ ®Ò t¸c phÈm. 
c. C¸ch cho ®iÓm: 

- §iÓm 3: §¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu trªn, cã thÓ m¾c mét vµi lçi nhá vÒ diÔn 
®¹t. 

- §iÓm 2: Tr×nh bµy ®−îc nöa c¸c yªu cÇu trªn, cßn m¾c mét sè lçi diÔn ®¹t. 
- §iÓm 1: ChØ tr×nh bµy ®−îc mét ý cña c¸c yªu cÇu trªn, m¾c nhiÒu lçi chÝnh 

t¶, dïng tõ, ng÷ ph¸p.   
- §iÓm 0: Hoµn toµn sai l¹c. 

C©u 3 (5,0 ®iÓm) 
a. Yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng: 

BiÕt lµm bµi nghÞ luËn v¨n häc ph©n tÝch mét ®o¹n th¬ tr÷ t×nh; kÕt cÊu chÆt 
chÏ, diÔn ®¹t l−u lo¸t; kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶, dïng tõ vµ ng÷ ph¸p.  
b. Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc: 

Trªn c¬ së nh÷ng hiÓu biÕt vÒ nhµ th¬ Hoµng CÇm vµ bµi th¬ Bªn kia s«ng 
§uèng, ph¸t hiÖn vµ ph©n tÝch ®−îc nh÷ng ®Æc s¾c nghÖ thuËt ®Ó lµm næi bËt gi¸ trÞ 
néi dung cña ®o¹n th¬; cã thÓ tr×nh bµy, s¾p xÕp theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nh−ng 
cÇn nªu ®−îc c¸c ý chÝnh sau ®©y: 
 b.1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ t¸c gi¶, hoµn c¶nh ra ®êi cña bµi th¬ vµ vÞ trÝ 
®o¹n trÝch. 
 b.2. Ph©n tÝch ®o¹n th¬: 
 - Néi dung:  
  + NiÒm tù hµo vÒ miÒn ®Êt bªn kia s«ng §uèng: trï phó, cã nÒn v¨n 
ho¸ truyÒn thèng ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. 
  + Nçi c¨m giËn, xãt xa khi quª h−¬ng bÞ kÎ thï hung b¹o tµn ph¸.  
 - NghÖ thuËt: 
  + Lùa chän nh÷ng h×nh ¶nh tiªu biÓu, giµu søc gîi c¶m. 
  + Giäng ®iÖu th¬ thay ®æi linh ho¹t, khi tù hµo tha thiÕt, khi nghÑn 
ngµo, nuèi tiÕc nhí th−¬ng. 
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  + BiÖn ph¸p Èn dô, c©u hái tu tõ ®Æc s¾c.  
b.3. §¸nh gi¸: §o¹n th¬ thÓ hiÖn t×nh yªu quª h−¬ng, ®Êt n−íc víi nhiÒu 

cung bËc c¶m xóc; h×nh ¶nh, giäng ®iÖu giµu søc biÓu c¶m.  
c. C¸ch cho ®iÓm: 

- §iÓm 5: §¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu trªn, cã thÓ m¾c mét vµi lçi nhá vÒ diÔn 
®¹t. 

- §iÓm 3: Tr×nh bµy ®−îc kho¶ng nöa sè ý cña yªu cÇu vÒ kiÕn thøc, cã  
ph©n tÝch nghÖ thuËt, cßn m¾c mét sè lçi vÒ diÔn ®¹t. 

- §iÓm 1: DiÔn xu«i hoÆc ph©n tÝch qu¸ s¬ sµi, m¾c nhiÒu lçi chÝnh t¶, dïng 
tõ, ng÷ ph¸p.   

- §iÓm 0: Hoµn toµn l¹c ®Ò.                                                         

 

                                                              §Ò II 

C©u 1 (2,0 ®iÓm) 

a. Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc:  

 ThÝ sinh cã thÓ tr×nh bµy theo c¸c c¸ch kh¸c nhau nh−ng cÇn nªu ®−îc c¸c ý 
sau:  

 - Tr−íc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m: chñ yÕu xoay quanh ba ®Ò tµi lµ chñ nghÜa xª 
dÞch, vÎ ®Ñp vang bãng mét thêi, ®êi sèng truþ l¹c. C¸c t¸c phÈm tiªu biÓu: Mét 
chuyÕn ®i (1938), Vang bãng mét thêi (1939), ChiÕc l− ®ång m¾t cua (1941)... 

 - Sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m: vÎ ®Ñp thiªn nhiªn ®Êt n−íc k× thó vµ cuéc sèng 
lao ®éng, chiÕn ®Êu cña nh©n d©n. C¸c t¸c phÈm chÝnh: tËp bót kÝ S«ng §µ (1960), 
mét sè tËp kÝ chèng MÜ (1965 – 1975). 

b. C¸ch cho ®iÓm:  

- §iÓm 2: §¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu trªn, cã thÓ m¾c mét vµi lçi nhá vÒ diÔn 
®¹t. 

- §iÓm 1: Tr×nh bµy ®−îc nöa sè ý cña c¸c yªu cÇu trªn,  m¾c mét sè lçi vÒ 
diÔn ®¹t. 

- §iÓm 0: Hoµn toµn sai l¹c.      

C©u 2 (3,0 ®iÓm) 

a. Yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng: 

 - HiÓu ®−îc yªu cÇu cña ®Ò, lÝ gi¶i ®−îc t©m sù cña t¸c gi¶ trong ®o¹n th¬. 

- Tr×nh bµy râ rµng, m¹ch l¹c; kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶, dïng tõ, ng÷ ph¸p. 

b. Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc: 

 ThÝ sinh cã thÓ tr×nh bµy b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nh−ng cÇn ®¹t ®−îc c¸c 
ý sau: 
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- §Êt n−íc kÕt tinh, ho¸ th©n trong mçi con ng−êi; con ng−êi ph¶i cã tinh 
thÇn cèng hiÕn, cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi sù  tr−êng tån cña quª h−¬ng, xø së. 

 - BiÓu hiÖn sù ph¸t triÓn tõ nhËn thøc (g¾n bã) ®Õn hµnh ®éng tù nguyÖn (san 
sÎ, ho¸ th©n) cña mçi c¸ nh©n vµ cña c¶ mét thÕ hÖ x¶ th©n v× ®Êt n−íc.  

- Lµ lêi nh¾n nhñ ®èi víi thÕ hÖ trÎ (võa lµ lêi tù nhñ) ch©n thµnh, tha thiÕt. 

c. C¸ch cho ®iÓm: 
- §iÓm 3: §¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu trªn, cã thÓ m¾c mét vµi lçi nhá vÒ diÔn 

®¹t. 

- §iÓm 2: Tr×nh bµy ®−îc h¬n mét nöa sè ý, m¾c mét sè lçi vÒ diÔn ®¹t. 

  - §iÓm 1: HiÓu ®o¹n th¬ qu¸ s¬ sµi, m¾c nhiÒu lçi vÒ diÔn ®¹t.   
- §iÓm 0: Hoàn toàn sai l¹c. 

C©u 3 (5,0 ®iÓm) 

a. Yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng: 

BiÕt c¸ch lµm bµi v¨n nghÞ luËn ph©n tÝch nh©n vËt; kÕt cÊu chÆt chÏ, diÔn ®¹t 
l−u lo¸t; kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶, dïng tõ vµ ng÷ ph¸p.  

b. Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc: 

Trªn c¬ së hiÓu biÕt vÒ truyÖn ng¾n Vî nhÆt cña Kim L©n, thÝ sinh ph©n tÝch 
®−îc diÔn biÕn t©m tr¹ng cña nh©n vËt bµ cô Tø víi c¸c ý c¬ b¶n sau: 

- Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ t¸c gi¶, t¸c phÈm vµ nh©n vËt. 

- Bèi c¶nh n¶y sinh t©m tr¹ng: gi÷a n¹n ®ãi thª th¶m, mäi ng−êi ®ang ®èi 
mÆt víi c¸i chÕt th× Trµng (con trai bµ cô Tø) l¹i lÊy vî.  

 - DiÔn biÕn t©m tr¹ng cña nh©n vËt bµ cô Tø: 

  + Ng¹c nhiªn vµ lo l¾ng. 

  + Hên tñi vµ th−¬ng xãt. 

  + Mõng lßng vµ mong mái. 

 - §¸nh gi¸: Víi t×nh huèng truyÖn ®éc ®¸o, lùa chän chi tiÕt ®Æc s¾c, Kim 
L©n ®· miªu t¶ diÔn biÕn t©m tr¹ng bµ cô Tø ch©n thùc, tinh tÕ, c¶m ®éng; tõ ®ã 
lµm to¸t lªn tÊm lßng nh©n hËu, bao dung cña nh©n vËt vµ tr¸i tim nh©n ®¹o cña t¸c 
gi¶. 

c. C¸ch cho ®iÓm: 
    - §iÓm 5: §¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu trªn, cã thÓ m¾c mét vµi lçi nhá vÒ diÔn ®¹t. 

    - §iÓm 3: Tr×nh bµy ®−îc kho¶ng nöa sè ý trªn, cßn m¾c mét sè lçi vÒ diÔn ®¹t. 
    - §iÓm 1: Ph©n tÝch qu¸ s¬ sµi, m¾c nhiÒu lçi chÝnh t¶, dïng tõ, ng÷ ph¸p.   
    - §iÓm 0: Hoµn toµn l¹c ®Ò. 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 
Môn thi: VĂN – Trung học phổ thông không phân ban 

            Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề 
 

Thí sinh chọn một trong hai đề sau: 
Đề I 

Câu 1 (2,0 điểm) 
 Nêu quan điểm sáng tác văn học của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.  
Câu 2 (3,0 điểm) 

Trong bài thơ Các vị La Hán chùa Tây Phương của Huy Cận có đoạn: 
Mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau 
Quay theo tám hướng hỏi trời sâu 
Một câu hỏi lớn. Không lời đáp 

                                 Cho đến bây giờ mặt vẫn chau. 
(Theo Văn học 12 - tập một, trang 125, NXB Giáo dục - 2006) 

Anh/ chị hiểu như thế nào về ý nghĩa nội dung đoạn thơ trên? 
Câu 3 (5,0 điểm) 

Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Mùa lạc của Nguyễn Khải. 
                                                                Đề II 

Câu 1 (2,0 điểm) 
Nêu những nét chính về cuộc đời Xecgây Êxênin. Vì sao Êxênin được xem là nhà 

thơ của làng quê Nga? 
Câu 2 (3,0 điểm)         

Qua bấy nhiêu năm tháng sống giữa cảnh bom đạn tàn phá những cái quý giá do 
chính bàn tay mình xây dựng nên, vậy mà Nguyệt vẫn không quên tôi sao? Trong tâm hồn 
người con gái nhỏ bé, tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, cái sợi chỉ xanh óng 
ánh ấy, bao nhiêu bom đạn giội xuống cũng không hề đứt, không thể nào tàn phá nổi ư? 

(Theo Văn học 12 - tập một, trang 246, NXB Giáo dục - 2006) 
Anh/ chị hiểu lời độc thoại trên của nhân vật Lãm trong truyện ngắn Mảnh trăng cuối 

rừng của Nguyễn Minh Châu như thế nào? 
Câu 3 (5,0 điểm) 

Phân tích đoạn thơ sau trong bài Việt Bắc của Tố Hữu: 
          Ta về, mình có nhớ ta 
  Ta về, ta nhớ những hoa cùng người. 
          Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi 
  Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng. 
          Ngày xuân mơ nở trắng rừng 
  Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang. 
          Ve kêu rừng phách đổ vàng 
  Nhớ cô em gái hái măng một mình 
          Rừng thu trăng rọi hoà bình 
  Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung. 

(Theo Văn học 12 - tập một, trang 155 - 156, NXB Giáo dục - 2006) 

……….….Hết……….…. 
 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 
 

Họ và tên thí sinh:…………………………… Số báo danh: ………………………………. 
Chữ ký của giám thị 1:….…………..…….…. Chữ ký của giám thị 2:….…………………. 
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HƯỚNG DẪN CHẤM THI 
Bản Hướng dẫn có 04 trang 

 
I. Hướng dẫn chung 

1. Giám khảo cần nắm bắt được nội dung trình bày trong bài làm để đánh giá một 
cách tổng quát năng lực của thí sinh. Chủ động, vận dụng linh hoạt Hướng dẫn 
chấm thi, cân nhắc từng trường hợp cụ thể để cho điểm. 

2. Nếu thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản, giám 
khảo vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định. Khuyến khích những bài viết có 
cảm xúc và sáng tạo. 

3. Việc chi tiết hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch 
với hướng dẫn chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi. Sau khi cộng 
điểm toàn bài, làm tròn đến 0,5 (lẻ 0,25 làm tròn đến 0,5; lẻ 0,75 làm tròn thành 
1,0 điểm).                                                                                        

II. Đáp án và thang điểm  
 

 Đề I 
Câu 1 (2,0 điểm) 
a) Yêu cầu về kiến thức:  

Thí sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, song cần nêu được các ý sau: 
 - Hồ Chí Minh coi văn nghệ là một hoạt động tinh thần phong phú, phục vụ có 
hiệu quả cho hoạt động cách mạng; nhà văn cũng phải ở giữa cuộc đời, góp phần vào 
nhiệm vụ đấu tranh và phát triển xã hội. 

- Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng đối tượng thưởng thức văn nghệ. Văn 
chương cách mạng phải hướng về quần chúng nhân dân để phục vụ. 

- Hồ Chí Minh luôn đề cao tính chân thật của văn chương; hình thức biểu hiện 
của tác phẩm phải trong sáng, hấp dẫn, tránh lối viết cầu kì, xa lạ; tác phẩm văn 
chương phải thể hiện được tinh thần của dân tộc, của nhân dân. 
b) Cách cho điểm:  

       - Điểm 2: Đáp ứng các yêu cầu trên, có thể mắc một vài lỗi nhỏ về diễn đạt. 
       - Điểm 1: Trình bày được nửa yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt. 
       - Điểm 0: Hoàn toàn sai lạc. 

Câu 2 (3,0 điểm) 
a) Yêu cầu về kĩ năng:  

- Hiểu đúng yêu cầu của đề bài, nêu được ý nghĩa của đoạn thơ. 
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- Trình bày rõ ràng, mạch lạc; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 
b) Yêu cầu về kiến thức: 

Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đạt được các ý 
cơ bản sau: 

- Tả thực quần thể tượng hết sức sống động, mỗi pho tượng một tư thế khác 
nhau song đều quằn quại trong nỗi đau bế tắc, trăn trở kiếm tìm lối thoát. 

- Hình ảnh các pho tượng phản ánh một thời đại con người đau khổ trong xã 
hội cũ. 

- Sự đồng cảm của nhà thơ với bi kịch của cha ông trong quá khứ. 
c) Cách cho điểm: 

- Điểm 3: Đáp ứng các yêu cầu trên, có thể mắc một vài lỗi nhỏ về diễn đạt. 
- Điểm 2: Trình bày được một nửa các yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt. 
- Điểm 1: Nội dung sơ sài, diễn đạt kém. 
- Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề. 

    
Câu 3 (5,0 điểm)  
a) Yêu cầu về kĩ năng:  

Biết cách làm bài nghị luận văn học (phân tích tác phẩm tự sự) để làm nổi bật 
giá trị nội dung của tác phẩm. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi 
chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 
b) Yêu cầu về kiến thức: 

Trên cơ sở những hiểu biết về Nguyễn Khải và truyện ngắn Mùa lạc, thí sinh 
biết phân tích các chi tiết tiêu biểu trong tác phẩm, đặc biệt là nhân vật Đào để làm 
nổi bật giá trị nhân đạo; có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau song cần nêu 
được những ý chính sau: 

- Cảm thương số phận long đong, nhiều bất hạnh của nhân vật. 
- Trân trọng, nâng niu vẻ đẹp tâm hồn của con người: khát vọng hạnh phúc, 

niềm tin vào chính mình và cuộc sống… 
- Ca ngợi cuộc sống hồi sinh sau chiến tranh và bày tỏ ước mơ về một xã hội 

mới tốt đẹp. 
c) Cách cho điểm: 

- Điểm 5: Đáp ứng được các yêu cầu trên, có thể mắc vài lỗi nhỏ về diễn đạt. 
- Điểm 3: Trình bày được một nửa các yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt. 
- Điểm 1: Phân tích quá sơ sài, diễn đạt kém. 
- Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề. 
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 Đề II 
 

Câu 1 (2,0 điểm) 
a) Yêu cầu về kiến thức: 

Thí sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, song cần nêu được những 
ý chính sau: 

- Những nét chính về cuộc đời của Xecgây Êxênin: 
          + Xecgây Êxênin (1895 – 1925) là nhà thơ tiêu biểu của văn học Nga thế kỉ XX.  
          + Sinh trưởng trong một gia đình nông dân ở vùng quê tỉnh Riadan. Chịu ảnh 
hưởng lối sống phóng túng của ông ngoại và tình cảm tôn giáo từ bà ngoại.  
          + Năm 1912, Êxênin lên Matxcơva hoạt động văn học. Những năm sau cách 
mạng ông “hoàn toàn đứng về phía tháng Mười” tuy chưa hiểu hết về cách mạng. 
          + Cuộc sống có nhiều thăng trầm, cuối đời ông sống trong tâm trạng u uất, 
tuyệt vọng. Ông mất năm 30 tuổi. 

- Xecgây Êxênin được xem là nhà thơ của làng quê Nga vì ông có tình yêu quê 
hương chân thành, đắm đuối. Tình yêu đó đã tạo nên nguồn cảm hứng lớn giúp  
Êxênin sáng tạo những hình ảnh tuyệt diệu về thiên nhiên và cuộc sống làng quê Nga. 
 b) Cách cho điểm:  

      - Điểm 2: Đáp ứng các yêu cầu trên, có thể mắc một vài lỗi nhỏ về diễn đạt. 
      - Điểm 1: Trình bày được nửa yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt. 
      - Điểm 0: Hoàn toàn sai lạc. 

 
Câu 2 (3,0 điểm) 
a) Yêu cầu về kĩ năng:  

- Hiểu đúng yêu cầu của đề bài, nêu được ý nghĩa của lời độc thoại. 
- Trình bày rõ ràng, mạch lạc; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 

b) Yêu cầu về kiến thức: 
Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đạt được ý cơ 

bản là sự ngưỡng mộ, cảm phục của Lãm trước vẻ đẹp tâm hồn Nguyệt: 
- Tình yêu thủy chung và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống của Nguyệt. 
- Khẳng định chiến thắng của tình yêu trước sự tàn phá khốc liệt của chiến 

tranh.  
c) Cách cho điểm: 

       - Điểm 3: Đáp ứng các yêu cầu nêu trên, có thể mắc một vài lỗi nhỏ về diễn đạt. 
       - Điểm 2: Trình bày được một nửa các yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt. 
       - Điểm 1: Nội dung sơ sài, diễn đạt kém.  
       - Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề. 
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   Câu 3 (5,0 điểm)  
a) Yêu cầu về kĩ năng: 

Biết cách làm bài văn nghị luận văn học (phân tích đoạn thơ trữ tình); kết cấu 
chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ và ngữ pháp. 
b) Yêu cầu về kiến thức: 

Trên cơ sở hiểu biết về Tố Hữu và bài thơ Việt Bắc, thí sinh biết phân tích 
những chi tiết nghệ thuật để làm rõ nỗi nhớ cảnh và người dân Việt Bắc; có thể sắp 
xếp, trình bày theo nhiều cách khác nhau, nhưng cần nêu được các ý chính sau: 

       - Nội dung: 
          + Cảnh thiên nhiên Việt Bắc trong nỗi nhớ của nhà thơ được tái hiện ở cả bốn 
mùa với màu sắc và vẻ đẹp khác nhau: mùa đông tươi tắn; mùa xuân trong sáng, tinh 
khôi và đầy sức sống; mùa hè rực rỡ, sôi động; mùa thu lãng mạn, yên ả, thanh bình. 
          + Người Việt Bắc trong nỗi nhớ của nhà thơ hiện lên thật đẹp, cần cù, chăm 
chỉ và rất đỗi ân tình, luôn là chủ thể của bức tranh thiên nhiên. 
          + Cảnh và người hoà quyện, gắn bó nhau. Con người làm cho cảnh trở nên gần 
gũi, sinh động, có hồn. Nhờ cảnh, vẻ đẹp con người được tôn vinh.  

- Nghệ thuật: Hình ảnh đẹp; âm điệu ngọt ngào, tha thiết; cách xưng hô gần 
gũi, quen thuộc; phép điệp ngữ, liệt kê… 
 - Đánh giá: 
           + Đoạn thơ thể hiện nỗi nhớ sâu nặng về thiên nhiên và con người Việt Bắc 
trong cuộc kháng chiến gian khổ mà hào hùng của dân tộc. 
           + Là đoạn thơ hay nhất trong bài Việt Bắc, thể hiện rõ nét phong cách nghệ 
thuật thơ Tố Hữu. 
c) Cách cho điểm: 

       - Điểm 5: Đáp ứng được các yêu cầu trên, có thể mắc vài lỗi nhỏ về diễn đạt. 
       - Điểm 3: Trình bày được một nửa các yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt. 
       - Điểm 1: Phân tích quá sơ sài, diễn đạt kém.  
       - Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề. 

 
------------------Hết----------------- 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    

 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

(2 trang) 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 
Môn thi: VĂN - Trung học phổ thông phân ban 

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề 
 

 
 
 
 
 

I. PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ 2 BAN (5 điểm) 
     Câu 1 (2 điểm) 
              Lòng nhân hậu của nhân vật An-đrây Xô-cô-lốp được thể hiện như thế 
nào trong đoạn trích Số phận con người (Ngữ văn 12 - sách giáo khoa thí điểm) 
của M. Sô-lô-khốp?                          
     Câu 2 (3 điểm)            
              Anh/ chị suy nghĩ gì về quan niệm sống sau đây: 
          “Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được 
là tôi toàn vẹn”. 
                                            (Hồn Trương Ba da hàng thịt - Lưu Quang Vũ)  
 

 
II. PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN (5 điểm) 
  A. Thí sinh Ban KHTN chọn câu 3a hoặc 3b  
     Câu 3a (5 điểm) 
             Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau trong bài Sóng của Xuân Quỳnh: 

Con sóng dưới lòng sâu, 
Con sóng trên mặt nước, 
Ôi con sóng nhớ bờ, 
Ngày đêm không ngủ được, 
Lòng em nhớ đến anh, 
Cả trong mơ còn thức. 
 
Dẫu xuôi về phương bắc, 
Dẫu ngược về phương nam 
Nơi nào em cũng nghĩ, 
Hướng về anh - một phương. 
 

                                        (Theo Ngữ văn 12 - tập một, sách giáo khoa thí điểm  
                                        Ban KHTN, bộ 2, tr. 113 - 114, NXB Giáo dục - 2005) 
 
      Câu 3b (5 điểm)     
        Anh/ chị hãy phân tích tâm trạng nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt 
của Kim Lân. 
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B. Thí sinh Ban KHXH - NV chọn câu 4a hoặc 4b 
       Câu 4a (5 điểm) 
                Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau trong bài Tiếng hát con tàu 
của Chế Lan Viên: 

Ơi kháng chiến ! Mười năm qua như ngọn lửa 
Nghìn năm sau, còn đủ sức soi đường. 
Con đã đi nhưng con cần vượt nữa 
Cho con về gặp lại Mẹ yêu thương. 
 
Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ 
Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa 
Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa 
Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa. 

 
(Theo Ngữ văn 12 - tập một, sách giáo khoa thí điểm                    
Ban KHXH&NV, bộ 1, tr. 204, NXB Giáo dục - 2005)   
     

      Câu 4b (5 điểm)         
     Anh/ chị hãy phân tích nhân vật Huấn Cao trong truyện ngắn Chữ người tử tù 
của Nguyễn Tuân. 
 

.........Hết......... 
 

                Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.     
 

     Họ và tên thí sinh: ............................................................             Số báo danh:............................................................................... 

     Chữ ký của giám thị 1: ...............................................       Chữ ký của giám thị 2: .................................................. 
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Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o   
 

           ®Ò thi chÝnh thøc 

kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m 2008 
M«n thi: V¨n - Trung häc phæ th«ng ph©n ban 

 
 

h−íng dÉn chÊm thi 
B¶n H−íng dÉn gåm 04 trang     

                                               
I. H−íng dÉn chung 

 

- Gi¸m kh¶o cÇn n¾m v÷ng yªu cÇu cña h−íng dÉn chÊm ®Ó ®¸nh gi¸ tæng qu¸t bµi 
lµm cña thÝ sinh, tr¸nh ®Õm ý cho ®iÓm. 
- Do ®Æc tr−ng cña bé m«n Ng÷ v¨n ph©n ban thÝ ®iÓm (ch−¬ng tr×nh míi, sö dông 
®ång thêi hai bé s¸ch gi¸o khoa) nªn gi¸m kh¶o cÇn chñ ®éng, linh ho¹t trong viÖc 
vËn dông ®¸p ¸n vµ thang ®iÓm. 
- Tinh thÇn chung: nªn sö dông nhiÒu møc ®iÓm (tõ 0 ®iÓm ®Õn 10 ®iÓm) mét c¸ch  
hîp lÝ. M¹nh d¹n cho ®iÓm 0, ®iÓm 1; kh«ng yªu cÇu qu¸ cao ®èi víi møc ®iÓm 9, 
®iÓm 10. §Æc biÖt khuyÕn khÝch nh÷ng bµi viÕt cã c¶m xóc vµ s¸ng t¹o. 
- NÕu thÝ sinh lµm bµi theo c¸ch riªng nh−ng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu c¬ b¶n, gi¸m 
kh¶o vÉn cho ®ñ ®iÓm nh− h−íng dÉn quy ®Þnh. 
- ViÖc chi tiÕt ho¸ ®iÓm sè (nÕu cã) so víi biÓu ®iÓm ph¶i ®¶m b¶o kh«ng sai lÖch 
víi h−íng dÉn chÊm vµ ®−îc thèng nhÊt trong Héi ®ång chÊm thi. Sau khi céng 
®iÓm toµn bµi, lµm trßn ®Õn 0,5 (lÎ 0,25 lµm trßn ®Õn 0,5; lÎ 0,75 lµm trßn thµnh 
1,0 ®iÓm). 
                                   II. §¸p ¸n vµ thang ®iÓm 
 

phÇn chung cho c¶ hai ban (5 ®iÓm) 
 
C©u 1 (2 ®iÓm): 
a. Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc:  
   ThÝ sinh cã thÓ diÔn ®¹t b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau song cÇn nªu ®−îc nh÷ng ý 
c¬ b¶n sau: 
    - An-®r©y X«-c«-lèp ®au khæ v« h¹n v× nh÷ng mÊt m¸t lín lao trong chiÕn tranh.  
    - Anh nhËn bÐ Va-ni-a må c«i lµm con. Anh yªu th−¬ng, ch¨m sãc chó bÐ nh− 
con ®Î cña m×nh. 
    - Anh giÊu ch−a cho Va-ni-a biÕt nhiÒu sù thËt v× kh«ng muèn chó bÐ buån. 

b. C¸ch cho ®iÓm:  
    - §iÓm 2: ®¸p øng c¸c yªu cÇu trªn, cã thÓ cßn m¾c mét vµi lçi nhá vÒ diÔn ®¹t. 

    - §iÓm 1: Tr×nh bµy ®−îc mét nöa yªu cÇu trªn, cßn m¾c mét sè lçi vÒ diÔn ®¹t.  

    - §iÓm 0: Hoµn toµn sai l¹c. 
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C©u 2 (3 ®iÓm) 
a. Yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng:  
          BiÕt c¸ch lµm bµi v¨n nghÞ luËn x· héi. KÕt cÊu chÆt chÏ, diÔn ®¹t l−u lo¸t;  
kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶, dïng tõ, ng÷ ph¸p. 
b. Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc:  
         ThÝ sinh cã thÓ tr×nh bµy theo c¸c c¸ch kh¸c nhau nh−ng cÇn nªu ®−îc nh÷ng 
ý chÝnh sau: 

      - Quan niÖm sèng ®−îc ®Æt ra trong luËn ®Ò: ph¶i sèng lµ chÝnh m×nh, ch©n thËt, 
kh«ng gi¶ dèi. 
      - Suy nghÜ vÒ quan niÖm sèng ®ã. (ThÝ sinh cã thÓ nªu nh÷ng ý kiÕn riªng cña 
b¶n th©n, cã sù lÝ gi¶i kh¸c nhau nh−ng cÇn hîp lÝ, chÆt chÏ, thuyÕt phôc).  
c. C¸ch cho ®iÓm: 

        - §iÓm 3: §¸p øng c¸c yªu cÇu trªn, cã thÓ m¾c mét vµi lçi nhá vÒ diÔn ®¹t. 

       - §iÓm 2: Tr×nh bµy ®−îc mét nöa yªu cÇu trªn, m¾c mét sè lçi vÒ diÔn ®¹t. 
       - §iÓm 1: Néi dung cßn s¬ sµi, m¾c nhiÒu lçi chÝnh t¶, dïng tõ, ng÷ ph¸p.  

       - §iÓm 0: Hoµn toµn l¹c ®Ò. 
  phÇn dμnh cho thÝ sinh tõng ban (5 ®iÓm) 
 A. Ban Khoa häc Tù nhiªn: ThÝ sinh chän c©u 3a hoÆc 3b. 
C©u 3a (5 ®iÓm) 
a. Yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng: 
     BiÕt c¸ch lµm bµi nghÞ luËn v¨n häc, vËn dông kh¶ n¨ng ®äc hiÓu ®Ó ph¸t biÓu 
c¶m nhËn vÒ ®o¹n th¬ tr÷ t×nh. KÕt cÊu chÆt chÏ, diÔn ®¹t l−u lo¸t; kh«ng m¾c lçi 
chÝnh t¶, dïng tõ, ng÷ ph¸p. 
b. Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc:  
     Trªn c¬ së nh÷ng hiÓu biÕt vÒ bµi th¬ Sãng cña Xu©n Quúnh, thÝ sinh ph¸t hiÖn 
nh÷ng ®Æc s¾c nghÖ thuËt (Èn dô, tiÕt tÊu, nhÞp ®iÖu...) ®Ó c¶m nhËn ý nghÜa ®o¹n 
th¬; tr×nh bµy ®−îc nh÷ng c¶m xóc, Ên t−îng riªng cña m×nh víi c¸c ý chÝnh sau:  

- Nçi nhí thiÕt tha, s©u l¾ng. 
- Lßng thuû chung, son s¾t. 
- Kh¸i qu¸t: VÎ ®Ñp t©m hån cña ng−êi phô n÷ trong t×nh yªu.  

c. C¸ch cho ®iÓm: 
- §iÓm 5: §¸p øng c¬ b¶n c¸c yªu cÇu trªn, cã thÓ m¾c mét vµi lçi nhá vÒ 

diÔn ®¹t. 

- §iÓm 3: Tr×nh bµy ®−îc kho¶ng nöa sè ý cña c¸c yªu cÇu trªn, cã ph©n tÝch 
nghÖ thuËt, cßn m¾c mét sè lçi chÝnh t¶, dïng tõ, ng÷ ph¸p. 

- §iÓm 1: Ph©n tÝch qu¸ s¬ sµi, diÔn ®¹t qu¸ yÕu.  
- §iÓm 0: Hoµn toµn l¹c ®Ò. 
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C©u 3b (5 ®iÓm) 
a. Yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng: 
     BiÕt c¸ch lµm bµi nghÞ luËn v¨n häc, vËn dông kh¶ n¨ng ®äc hiÓu ®Ó ph©n tÝch 
t©m tr¹ng nh©n vËt trong truyÖn ng¾n. KÕt cÊu chÆt chÏ, diÔn ®¹t l−u lo¸t; kh«ng 
m¾c lçi chÝnh t¶, dïng tõ, ng÷ ph¸p.                                                                                            
b. Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc:  
    Trªn c¬ së n¾m v÷ng t¸c phÈm Vî nhÆt cña Kim L©n vµ nghÖ thuËt x©y dùng 
nh©n vËt, thÝ sinh cã thÓ triÓn khai vÊn ®Ò theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nh−ng cÇn nªu 
®−îc nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau:                                                                                                 

- Nh÷ng biÓu hiÖn t©m tr¹ng cña Trµng: lo l¾ng, mõng vui, h¹nh phóc... 
mong muèn ®−îc vun ®¾p cho tæ Êm gia ®×nh. 

- NghÖ thuËt thÓ hiÖn t©m tr¹ng: ch©n thùc, tinh tÕ. 
- Qua sù biÕn ®æi t©m tr¹ng cña Trµng, thÊy ®−îc vÎ ®Ñp t©m hån, tÝnh c¸ch 

nh©n vËt (nh©n hËu, kh¸t khao h¹nh phóc, l¹c quan víi niÒm tin ë t−¬ng lai); t×nh 
c¶m nh©n ®¹o nhµ v¨n dµnh cho nh÷ng ng−êi nghÌo khæ. 
c. C¸ch cho ®iÓm: 

- §iÓm 5: §¸p øng c¬ b¶n c¸c yªu cÇu trªn, cã thÓ m¾c mét vµi lçi nhá vÒ 
diÔn ®¹t. 

- §iÓm 3: Tr×nh bµy ®−îc kho¶ng nöa yªu cÇu trªn, cßn m¾c mét sè lçi chÝnh 
t¶, dïng tõ, ng÷ ph¸p. 

- §iÓm 1: Ph©n tÝch qu¸ s¬ sµi, diÔn ®¹t qu¸ yÕu.    
- §iÓm 0: Hoµn toµn l¹c ®Ò. 
 

B. Ban Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n: thÝ sinh chän c©u 4a hoÆc 4b 
C©u 4a (5 ®iÓm) 
a. Yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng:  
     BiÕt c¸ch lµm bµi nghÞ luËn v¨n häc, vËn dông kh¶ n¨ng ®äc hiÓu ®Ó ph¸t biÓu 
c¶m nhËn vÒ ®o¹n th¬ tr÷ t×nh. KÕt cÊu chÆt chÏ, diÔn ®¹t l−u lo¸t; kh«ng m¾c lçi 
chÝnh t¶, dïng tõ, ng÷ ph¸p. 
b. Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc:  
     Trªn c¬ së nh÷ng hiÓu biÕt vÒ bµi th¬ TiÕng h¸t con tµu cña ChÕ Lan Viªn, ph¸t 
hiÖn vµ ph©n tÝch nh÷ng ®Æc s¾c nghÖ thuËt (so s¸nh, h×nh ¶nh) ®Ó lµm næi bËt gi¸ 
trÞ néi dung cña ®o¹n th¬; cã thÓ triÓn khai vÊn ®Ò theo nhiÒu h−íng kh¸c nhau, 
nh−ng cÇn nªu ®−îc nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau: 
          - Lßng biÕt ¬n cña nh©n vËt tr÷ t×nh ®èi víi kh¸ng chiÕn, nh©n d©n. 
          - NiÒm h¹nh phóc ®−îc trë vÒ víi nh©n d©n.           
          - Kh¸i qu¸t: §o¹n th¬ lµ khóc h¸t ngîi ca kh¸ng chiÕn, kh¼ng ®Þnh sù g¾n bã 
víi nh©n d©n chÝnh lµ ngän nguån c¶m høng s¸ng t¹o nghÖ thuËt; rÊt tiªu biÓu cho 
phong c¸ch th¬ ChÕ Lan Viªn. 
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c. C¸ch cho ®iÓm: 
- §iÓm 5: §¸p øng c¬ b¶n c¸c yªu cÇu trªn, cã thÕ m¾c vµi lçi nhá vÒ diÔn 

®¹t. 
- §iÓm 3: Tr×nh bµy ®−îc kho¶ng nöa c¸c yªu cÇu trªn, cã ph©n tÝch nghÖ 

thuËt, cßn m¾c mét sè lçi chÝnh t¶, dïng tõ, ng÷ ph¸p. 
- §iÓm 1: Ph©n tÝch qu¸ s¬ sµi, diÔn ®¹t qu¸ yÕu.   
- §iÓm 0: Hoµn toµn l¹c ®Ò. 

C©u 4b (5 ®iÓm)                                                           
a. Yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng: 
    BiÕt c¸ch lµm bµi nghÞ luËn v¨n häc, vËn dông kh¶ n¨ng ®äc hiÓu ®Ó ph©n tÝch 
nh©n vËt trong truyÖn ng¾n. KÕt cÊu chÆt chÏ, diÔn ®¹t l−u lo¸t; kh«ng m¾c lçi 
chÝnh t¶, dïng tõ, ng÷ ph¸p. 
b. Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc:  
    Trªn c¬ së nh÷ng hiÓu biÕt vÒ t¸c phÈm Ch÷ ng−êi tö tï cña NguyÔn Tu©n, nghÖ 
thuËt x©y dùng nh©n vËt, thÝ sinh cã thÓ triÓn khai vÊn ®Ò theo nhiÒu h−íng kh¸c 
nhau, nh−ng cÇn nªu ®−îc nh÷ng ý c¬ b¶n sau: 

- TÝnh c¸ch nh©n vËt HuÊn Cao: 
+ Ng−êi anh hïng dòng liÖt. 
+ Ng−êi tµi hoa. 
+ Cã thiªn l−¬ng trong s¸ng. 

- NghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt: bót ph¸p l·ng m¹n, lÝ t−ëng ho¸, thñ ph¸p 
t−¬ng ph¶n, ng«n ng÷... 

- §¸nh gi¸ chung: HuÊn Cao lµ nh©n vËt lÝ t−ëng, thÓ hiÖn quan niÖm vÒ c¸i 
®Ñp cña NguyÔn Tu©n.  
c. C¸ch cho ®iÓm:   

- §iÓm 5: §¸p øng c¸c yªu cÇu trªn, cã thÓ m¾c vµi lçi nhá vÒ diÔn ®¹t. 

- §iÓm 3: Tr×nh bµy ®−îc kho¶ng nöa c¸c yªu cÇu trªn, cßn m¾c mét sè lçi 
chÝnh t¶, dïng tõ, ng÷ ph¸p. 

- §iÓm 1: Ph©n tÝch qu¸ s¬ sµi, diÔn ®¹t qu¸ yÕu.   
- §iÓm 0: Hoµn toµn l¹c ®Ò. 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 02 trang) 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 
Môn thi: VĂN – Trung học phổ thông phân ban 

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề 
 

  
I. PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN (5,0 điểm) 
Câu 1 (2,0 điểm) 

Trong truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn, hình ảnh chiếc bánh bao tẩm máu người 
có ý nghĩa như thế nào? 
Câu 2 (3,0 điểm) 

Anh/ chị suy nghĩ gì về thái độ sống cam chịu của người đàn bà hàng chài 
trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu? 
 
II. PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN (5,0 điểm) 
A. Thí sinh ban KHTN chọn câu 3a hoặc 3b 
Câu 3a (5,0 điểm) 

Cảm nhận của anh/ chị về hình ảnh người lính qua đoạn thơ sau trong bài Tây 
Tiến của Quang Dũng: 

Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc 
Quân xanh màu lá dữ oai hùm 
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới 
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm 
Rải rác biên cương mồ viễn xứ 
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh 
Áo bào thay chiếu anh về đất 
Sông Mã gầm lên khúc độc hành. 

(Theo Ngữ văn 12 - tập một, sách giáo khoa thí điểm 
Ban KHTN, bộ 1, trang 67- 68, NXB Giáo dục - 2005) 

Câu 3b (5,0 điểm) 
Phân tích vẻ đẹp trữ tình của sông Đà trong tác phẩm Người lái đò Sông Đà 

của Nguyễn Tuân. 
B. Thí sinh ban KHXH - NV chọn câu 4a hoặc 4b 
Câu 4a (5,0 điểm) 

Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau trong bài Sóng của Xuân Quỳnh: 
Ở ngoài kia đại dương 
Trăm ngàn con sóng đó 
Con nào chẳng tới bờ 
Dù muôn vời cách trở 
 
Cuộc đời tuy dài thế 
Năm tháng vẫn đi qua 
Như biển kia dẫu rộng 
Mây vẫn bay về xa 

 1



 
Làm sao được tan ra 
Thành trăm con sóng nhỏ 
Giữa biển lớn tình yêu 
Để ngàn năm còn vỗ. 

(Theo Ngữ văn 12 -  tập một, sách giáo khoa thí điểm 
Ban KHXH - NV, bộ 1, trang 221, NXB Giáo dục - 2005) 

Câu 4b (5,0 điểm)  
Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân. 

 
….………Hết…………. 

 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 

 

Họ và tên thí sinh:………………….……….  Số báo danh:………………..…………… 

Chữ ký của giám thị 1:……………………..  Chữ ký của giám thị 2:……..……………. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   
 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
 

   KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2
Môn thi: VĂN – Trung học phổ thông phân ban 

 

 
HƯỚNG DẪN CHẤM THI 

Bản Hướng dẫn có 04 trang 
 

I. Hướng dẫn chung 
1. Giám khảo cần nắm bắt được nội dung trình bày trong bài làm để đánh giá một 

cách tổng quát năng lực của thí sinh. Chủ động, vận dụng linh hoạt Hướng dẫn 
chấm thi, cân nhắc từng trường hợp cụ thể để cho điểm. 

2. Nếu thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản, giám 
khảo vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn qui định. Khuyến khích những bài viết có 
cảm xúc và sáng tạo. 

3. Việc chi tiết hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch 
với hướng dẫn chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi. Sau khi cộng 
điểm toàn bài, làm tròn đến 0,5 (lẻ 0,25 làm tròn đến 0,5; lẻ 0,75 làm tròn thành 
1,0 điểm).   

II. Đáp án và thang điểm 
PHẦN CHUNG CHO CẢ HAI BAN (5,0 điểm) 
Câu 1 (2,0 điểm) 
a) Yêu cầu về kiến thức:  

Thí sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau song cần nêu được các ý sau: 
- Ý 1: Người dân dùng bánh bao tẩm máu người làm thuốc chữa bệnh lao, đó là 

cách chữa bệnh phản khoa học.  
- Ý 2: Máu dùng để tẩm bánh bao là máu của chiến sĩ cách mạng Hạ Du, điều 

đó cho thấy căn bệnh mê muội, thiếu hiểu biết của quần chúng về cách mạng. 
- Ý 3: Chiếc bánh bao tẩm máu không chữa được bệnh lao, nghĩa là người dân 

phải tìm phương thuốc mới để chữa bệnh (thể xác và tinh thần).  
b) Cách cho điểm:  

- Ý 1: 1,0 điểm. 
- Ý 2: 0,5 điểm. 
- Ý 3: 0,5 điểm 

Lưu ý: Chỉ cho điểm tối đa khi thí sinh diễn đạt rõ ràng, có thể còn sai sót nhỏ. 
Câu 2 (3,0 điểm) 
a) Yêu cầu về kĩ năng:  

Biết cách làm bài văn nghị luận. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc 
lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 
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b) Yêu cầu về kiến thức: 
Thí sinh có thể nêu những ý kiến riêng và trình bày theo nhiều cách khác nhau 

nhưng cần hợp lí, chặt chẽ, thuyết phục. Sau đây là những gợi ý: 
- Cảm thông với thái độ sống cam chịu của người đàn bà hàng chài vì điều đó 

xuất phát từ tình thương con; sự đồng cảm với nỗi khổ của người chồng; cuộc sống 
bấp bênh, nghèo đói của người dân chài… 

- Không đồng tình với thái độ sống cam chịu của người đàn bà vì nó thể hiện sự 
lạc hậu; thiếu ý thức vươn lên, thụ động trong cuộc sống; dung túng cho nạn bạo hành 
trong gia đình làm cản trở sự phát triển tích cực của xã hội… 
c) Cách cho điểm: 

- Điểm 3: Đáp ứng các yêu cầu trên, có thể mắc một vài lỗi nhỏ về diễn đạt. 
- Điểm 2: Trình bày được một nửa các yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt. 
- Điểm 1: Nội dung sơ sài, diễn đạt kém. 
- Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề. 
 

PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN (5,0 điểm) 
  A. Ban KHTN: Thí sinh chọn câu 3a hoặc câu 3b 

   Câu 3a (5,0 điểm)  
a) Yêu cầu về kĩ năng:  

Biết cách làm bài nghị luận văn học, vận dụng khả năng đọc hiểu để phát biểu 
cảm nhận về đoạn thơ trữ tình. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi 
chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 
b) Yêu cầu về kiến thức: 

Trên cơ sở những hiểu biết về Quang Dũng và bài thơ Tây Tiến, thí sinh thấy 
được những đặc sắc nghệ thuật (bút pháp lãng mạn, tượng trưng, thi vị hoá…) để cảm 
nhận vẻ đẹp của người lính thể hiện qua đoạn thơ; có thể trình bày theo nhiều cách 
khác nhau song cần nêu được những cảm xúc ấn tượng riêng với các ý chính sau: 

- Vẻ đẹp hào hùng: 
     + Ngoại hình độc đáo, gân guốc, đầy dũng khí.  
     + Lí tưởng chiến đấu cao cả, coi thường cái chết. 
- Vẻ đẹp hào hoa: Tâm hồn lãng mạn, đa tình, mộng mơ. 
- Khái quát: Đoạn thơ đã dựng lên một tượng đài sừng sững, bất tử về anh bộ 

đội Cụ Hồ thời kháng chiến chống Pháp với hai nét đẹp thống nhất và tương phản, đầy 
bi tráng. Bút pháp lãng mạn, ngôn ngữ tài hoa và xúc cảm mãnh liệt về đồng đội của 
Quang Dũng đã làm nên sức sống của hình tượng nghệ thuật, rung động người đọc. 
c) Cách cho điểm: 

- Điểm 5: Đáp ứng được các yêu cầu trên, có thể mắc vài lỗi nhỏ về diễn đạt. 
   - Điểm 3: Trình bày được một nửa các yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt. 
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   - Điểm 1: Trình bày quá sơ sài, diễn đạt kém. 
   - Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề. 
 Câu 3b (5,0 điểm) 
a) Yêu cầu về kĩ năng:  

Biết cách làm bài nghị luận văn học, vận dụng khả năng đọc hiểu để phân tích 
hình tượng nghệ thuật trong tác phẩm tùy bút. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; 
không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 
b) Yêu cầu về kiến thức: 

Trên cơ sở hiểu biết về nhà văn Nguyễn Tuân và tùy bút Người lái đò Sông Đà, 
thí sinh nhận biết và phân tích được những chi tiết nghệ thuật để làm rõ vẻ đẹp trữ tình 
của sông Đà; có thể sắp xếp, trình bày theo nhiều cách khác nhau, nhưng cần nêu 
được các ý chính sau:    

- Sông Đà hiền hoà, tuôn dài như áng tóc trữ tình…; sắc nước thay đổi theo 
mùa. Dòng sông như một thiếu nữ giàu sức sống và đa cảm.  

- Cảnh vật ven sông đẹp đẽ, thi vị; hoang dại như bờ tiền sử, hồn nhiên như nỗi 
niềm cổ tích… 

- Sông Đà gợi cảm. Với Nguyễn Tuân, con sông đã trở thành cố nhân. 
- Nghệ thuật: Bút pháp lãng mạn; phép tu từ nhân hoá, so sánh; ngôn ngữ giàu 

hình ảnh… 
- Khái quát: Dưới những góc nhìn khác nhau của nhà văn, con sông mang nhiều 

vẻ đẹp, biến ảo. Sông Đà hiện lên như một con người có hồn và sức sống, đẹp như 
thơ; thể hiện phong cách nghệ thuật tài hoa, độc đáo và tình yêu thiên nhiên, đất nước 
thiết tha của Nguyễn Tuân. 
c) Cách cho điểm: 

       - Điểm 5: Đáp ứng được các yêu cầu trên, có thể mắc vài lỗi nhỏ về diễn đạt. 
       - Điểm 3: Trình bày được một nửa các yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt. 
      - Điểm 1: Phân tích quá sơ sài, diễn đạt kém. 
       - Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề. 

  B. Ban KHXH - NV: Thí sinh chọn câu 4a hoặc câu 4b 
 Câu 4a (5,0 điểm) 
a) Yêu cầu về kĩ năng:  

   Biết cách làm bài nghị luận văn học, vận dụng khả năng đọc hiểu để phát biểu 
cảm nhận về đoạn thơ trữ tình. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi 
chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 
b) Yêu cầu về kiến thức: 

    Trên cơ sở những hiểu biết về Xuân Quỳnh và bài thơ Sóng, thí sinh thấy được 
những đặc sắc nghệ thuật (so sánh, hình ảnh, âm điệu…) để cảm nhận nội dung đoạn 
thơ; có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau song cần nêu được những cảm xúc, ấn 
tượng riêng với các ý chính sau: 

   - Cảm nhận của nhân vật trữ tình về sự hữu hạn của đời người. 
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   - Khát khao chân thành, mãnh liệt về một tình yêu thuỷ chung, vĩnh hằng. 
   - Lời thơ giản dị, hình ảnh sáng tạo, cảm xúc gắn với triết lí; thể hiện vẻ đẹp 
tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu; sự hài hoà của nghệ thuật và nội dung tạo nên cái 
hay của đoạn thơ, bài thơ. 
c) Cách cho điểm: 

     - Điểm 5: Đáp ứng được các yêu cầu trên, có thể mắc vài lỗi nhỏ về diễn đạt. 
     - Điểm 3: Trình bày được một nửa các yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt. 
     - Điểm 1: Phân tích quá sơ sài, diễn đạt kém. 
     - Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề. 
 Câu 4b (5,0 điểm)  

a) Yêu cầu về kĩ năng:  
Biết cách làm bài nghị luận văn học, vận dụng khả năng đọc hiểu để phân tích 

làm nổi bật giá trị nội dung của tác phẩm tự sự. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; 
không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 
b) Yêu cầu về kiến thức: 

Trên cơ sở những hiểu biết về Kim Lân và truyện ngắn Vợ nhặt, thí sinh biết 
phân tích các chi tiết tiêu biểu để làm nổi bật nội dung nhân đạo của tác phẩm; có thể 
trình bày theo nhiều cách khác nhau song cần nêu được những ý chính sau: 

- Phản ánh hiện thực cuộc sống bi thảm của người dân lao động trong nạn đói 
khủng khiếp 1945; lên án tội ác của thực dân, phát xít. 

- Cảm thương thân phận rẻ rúng của con người. 
- Ngợi ca nét đẹp tâm hồn người lao động nghèo: khát khao hạnh phúc, lòng 

nhân hậu, niềm hy vọng vào ngày mai… 
c) Cách cho điểm: 

     - Điểm 5: Đáp ứng được các yêu cầu trên, có thể mắc vài lỗi nhỏ về diễn đạt. 
     - Điểm 3: Trình bày được một nửa các yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt. 
     - Điểm 1: Phân tích quá sơ sài, diễn đạt kém. 
     - Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề. 
                                                 ---------------Hết--------------- 


