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Phần  Câu  Nội dung Điểm  

I   ĐỌC HIỂU  3,0 
1 Nội dung đoạn trích:  

- Một số biểu hiện không tốt của lối sống thiếu khoan dung. 
- Ý nghĩa của lòng khoan dung trong cuộc sống. 
 (Học sinh có nhiều cách diễn đạt nhưng cần đảm bảo đúng nội dung) 

 0,5 

2 Đoạn trích nêu những biểu hiện chưa tốt ở một số ít bạn trẻ hiện nay: các 
bạn trẻ thường hiếu thắng, mâu thuẫn lặt vặt cũng đỏ mặt tía tai, làm sai 
sợ bị phê bình, thấy bạn được khen liền đem lòng ghen ghét, thấy cái xấu 
của người khác thì xét nét, bản thân mà đúng thì nói mãi không thôi… 

 0,5 

3 “Sự khắt khe sẽ khiến việc bé xé ra to”:  
- Sự khắt khe là quá nghiêm khắc, chặt chẽ trong các đòi hỏi, đến mức có 
thể hẹp hòi, cố chấp trong sự đối xử, đánh giá; nên không bỏ qua những 
thiếu sót, hạn chế, lỗi lầm mà lại có xu hướng làm lớn hơn, nghiêm trọng 
vấn đề. 
- Vì vậy, sự khắt khe thường sẽ khiến việc bé xé ra to, việc bé thành lớn 
hơn, dễ gây nên nhiều việc không hay, không đáng có. 
-> Nên hóa giải chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ xem như không 
có. Xử lý mọi chuyện theo hướng đơn giản; đừng chuyện bé xé ra to là 
không nên. 

1,0 

4 - Học sinh lựa chọn thông điệp 
- Lí giải  
Gợi ý:  
- Có thể lựa chọn một trong các thông điệp: 
+ Coi nhẹ việc thắng thua mà xem trọng khí chất thanh cao 
+ Tiên trách kỉ, hậu trách nhân 
+ Một điều nhịn là chín điều lành  
+ Lòng khoan dung sẽ đơn giản hoá mọi chuyện 
+ Lòng khoan dung đi từ những việc nhỏ nhất tới những việc lớn nhất 
+ Mỗi người đều có những cách khác nhau để thể hiện mình 
+ Lòng khoan dung sẽ khiến mọi người chung sống hoà thuận với nhau 
trong thế giới muôn màu… 
- Và lí giải… 

 0,25 
 0,75 

II   LÀM VĂN   7,0 
1 Viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của lòng khoan 

dung trong cuộc sống 
 2,0 



a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 
Học sinh có thể trình bày đoạn văn diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp, móc 
xích hoặc song hành. 

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
Ý nghĩa của lòng khoan dung trong cuộc sống 

 0,25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận  
Học 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 ý nghĩa của lòng khoan dung 
trong cuộc sống. Có thể triển khai theo hướng:     

- Lòng khoan dung là sự rộng lượng, thương yêu nhau, biết tha thứ, bỏ 
qua cho những sai lầm, thiếu sót của người khác; lòng khoan dung còn có 
nghĩa biết tự tha thứ cho chính mình.  

- Sống khoan dung sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Nó thể hiện tinh 
thần nhân văn trong cách sống của chúng ta. Cuộc sống ai cũng trải qua 
những sai lầm, dù nhỏ hay lớn; tha thứ để được tha thứ, để tâm hồn thanh 
thản, nhẹ nhàng; để giúp mọi người và bản thân hoàn thiện hơn. 

- Phê phán một số ít người sống ích kỉ, cố chấp; thiếu cảm thông, 
khoan dung cho người khác và bản thân để hướng đến cuộc sống nhẹ 
nhàng, tốt hơn. 

- Nhận thức đúng đắn ý nghĩa của lòng khoan dung; sống nhân ái, chan 
hoà với mọi người để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.  

 1,0 

d. Chính tả, ngữ pháp 
 Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

 0,25 

e. Sáng tạo 
 Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 

 0,25 

2 Phân tích diễn biến tâm lí và hành động của nhân vật Mị trong đêm cứu A 
Phủ (Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài, Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục, 
2008). 

 5,0 
 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 
 Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề gồm nhiều ý/ 
đoạn văn, kết bài khái quát được vấn đề.  

 0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
  Diễn biến tâm lí và hành động của nhân vật Mị trong đêm cứu A Phủ (Vợ 
chồng A Phủ - Tô Hoài). 

 0,5 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 
Học 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 cơ bản sau:  

  

* Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm và yêu cầu đề  0,5 



 
	  

 *  Diễn biến tâm lí và hành động của nhân vật Mị trong đêm cứu A Phủ: 
- Từ vô cảm đến đồng cảm: những đêm trước, nhìn thấy cảnh A Phủ bị trói 
đứng, Mị hoàn toàn dửng dưng, vô cảm. Đêm ấy, dòng nước mắt của A 
Phủ đã đánh thức và làm hồi sinh lòng thương người trong Mị (gợi cho Mị 
nhớ về quá khứ đau đớn của mình, Mị thấy thương xót cho người cùng 
cảnh ngộ). 
- Nhận ra sự độc ác và bất công: từ cảnh ngộ của mình và những người đàn 
bà bị hành hạ ngày trước, đến cảnh đau đớn và bất lực của A Phủ trước 
mắt, Mị nhận thấy chúng nó thật độc ác, thấy người kia việc gì mà phải 
chết. 
- Hành động cứu người: Mị nhớ lại đời mình, lại tưởng tượng cảnh A Phủ 
trốn thoát. Nghĩ thế, Mị... cũng không thấy sợ. Tình thương và lòng căm 
thù đã giúp Mị có sức mạnh để quyết định cứu người và liều mình cắt dây 
trói cứu A Phủ. 
- Tự giải thoát cuộc đời mình: đối mặt với hiểm nguy, Mị cũng hốt 
hoảng...; lòng ham sống mãnh liệt đã thúc giục Mị chạy theo A Phủ.  

 2,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Nghệ thuật, đánh giá chung: 
 Tạo tình huống truyện độc đáo, hấp dẫn; cách miêu tả diễn biến tâm lí tài 
tình, hợp lí đã tạo nên sự thay đổi số phận nhân vật một cách thuyết phục. 
Nhà văn đã phát hiện và miêu tả sức sống mãnh liệt, khát vọng tự do của 
người lao động bị áp bức trong xã hội cũ (giá trị nhân đạo). 

 0,5 

d. Chính tả, ngữ pháp 
 Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

0,25 

e. Sáng tạo 
  Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 

0,5 

    ĐIỂM TOÀN BÀI: I + II = 10,00 


