
HƯỚNG DẪN CHẤM VĂN CHUYÊN ĐỢT 2 (2018) 
Phần I: ( 4.0 điểm) 

 
Câu Yêu cầu về nội dung và hình thức Biểu 

điểm 

 Giải thích ngắn gọn về ý nghĩa  câu chuyện: 

 Ngô của người nông dân luôn đạt giả nhất trong hội chợ liên bang không chỉ vì 

nó được trồng bởi những hạt giống tốt nhất mà còn vì người nông dân đó luôn 

chia sẻ những hạt giống tốt nhất cho những người xung quanh. Ngô của người 

nông dân được lớn lên giữa những ruộng ngô tốt khác. 

  Chính nhờ sự hào phóng, lương thiện, sẵn sàng chia sẻ mà người nông dân đã 

luôn gặt hái được những điều tốt đẹp. 

0.5 điểm 

 Bàn luận về một vài vấn đề gợi ra từ câu chuyện : 

 Cách sống hào phóng, vô tưvà ý nghĩa của cách sống đó… 

 Mối quan hệ giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc của cả cộng đồng. 

 … 

 

 

1.5 điểm 

  Bài học: 

 Muốn gặt hái được những điều tốt đẹp, ta cần có những hành động tốt và những 

ý nghĩ đẹp. 

 Làm việc tốt cho người khác cũng là làm việc tốt cho chính mình. 

 Hạnh phúc chỉ có thể bền vững khi ta xây dựng được một cộng đồng hạnh phúc, 

tốt đẹp. 

 Gieo nhân nào gặt quả đó, cần tránh xa cách sống hẹp hòi, ích kỉ… 

1.0 điểm 

 Yêu cầu về hình thức, kĩ năng: 

 Hiểu câu chuyện, biết phát hiện vấn đề để nghị luận.  

 Biết tìm và phân tích dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề.  

 Bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ. Hành văn trôi chảy.  

 Văn viết có cảm xúc. Không mắc các lỗi diễn đạt, dùng từ, ngữ pháp, chính tả.  

 

 

 
Phần II: Nghị luận văn học (7.0 điểm) 
 
Câu Yêu cầu về nội dung và hình thức Biểu 

điểm 

 Giải thích ý kiến của K. Pauxtopxki: 

- Con người trở thành nhà văn không phải chỉ do tiếng gọi của trái tim. 

Chúng ta nghe thấy tiếng gọi của trái tim nhiều hơn vào lúc thiếu thời, 

khi chưa có gì lấn át và đập tan cái thế giới tình cảm tươi mát của 
chúng ta. Với cách nói này, tác giả không phủ nhận “tiếng gọi của trái 

tim” nghĩa là những cảm xúc chân thành, mãnh liệt của người cầm bút. 

- Nhưng rồi tuổi trưởng thành đến và ngoài tiếng gọi của trái tim , ta 

còn nghe rành rọt một tiếng gọi mạnh mẽ khác, tiếng gọi của thời đại 

chúng ta đang sống và của nhân dân ta, của nhân loại. 
Tuy nhiên, điều nhà văn muốn đặc biệt nhấn mạnh trong ý kiến này là tính thời 

1.0 điểm 



đại, bóng dáng thời đại trong cách sáng tác văn chương.Đồng thời, sứ mệnh của 

người cầm bút không phải chỉ để bày tỏ những tâm tư cá nhân, sâu kín của mình 

mà còn viết bởi sự thôi thúc, bởi nỗi lòng của những người quanh ta, của cộng 

đồng, dân tộc . 

 Bàn luận: Đây là một ý kiến đúng đắn, chính xác, dựa trên cơ sở: 

- Mối quan hệ giữa văn học và cuộc sống: Văn học luôn xuất phát từ cuộc 

sống, nó phản ánh những vấn đề cốt yếu nhất của thời  đại mà nhà văn 

sống qua những hình thức nghệ thuật khác nhau. 

- Sứ mệnh của nhà văn còn là cất lên tiếng nói lương tâm của thời đại mà 

họ sống. Họ cần cất lên tiếng nói bất bình với cái xấu, bênh vực cái tốt, 

ngợi ca cái đẹp, bày tỏ khát vọng về một thế giới tốt đẹp hơn… Những 

tác phẩm văn học cần ghi lại được gương mặt tinh thần của thời đại. 

- Tất nhiên, nhà văn cần có trái tim nhạy cảm, trí tuệ sắc bén để có thể 

nghe đúng  những tiếng gọi của thời đại chúng ta đang sống và của 

nhân dân ta, của nhân loại và gửi chúng vào những trang viết giàu tính 

nghệ thuật. 

2.5 điểm 

 Làm sáng tỏ ý kiến đó qua cảm nhận về một sốtác văn học thời kì chống Mĩ 

trong chương trình Ngữ văn lớp 9:  

- Bối cảnh lịch sử xã hội: 

+  Cả dân tộc đương đầu với cuộc chiến tranh khốc liệt, với kẻ thù mạnh 

bậc nhất nhận loại. 

+ Quyết tâm đánh thắng giặc Mĩ xâm lược, thống nhất đất nước của quân 

dân ta. 

- Tiếng gọi của thời đại chúng ta đang sống và của nhân dân takhi đó là 

tiếng gọi của non sông khi Tổ quốc lâm nguy, tiếng gọi của trái tim yêu 

nước, khát vọng tự do độc lập cho quê hương, là tinh thần “cảm tử cho 

Tổ quốc quyết sinh” ở triệu triệu con người, nhất là thế hệ trẻ… 

- Tiếng gọi ấy đã thôi thúc các nhà văn, nhà thơ cầm bút và làm nên một 

giai đoạn văn học hào hùng mang âm hưởng sử thi, dạt dào tình yêu đất 

nước… 

- Chứng minh tiếng gọi đó qua các tác phẩm “Bài thơ về tiểu đội xe không 

kính” , “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ”, “ “Những ngôi sao 

xa xôi”… 

3.5 điểm 

 Yêu cầu về kĩ năng: 

-  Hiểu đề, biết cách làm bài nghị luận văn học.  

- Biết phân tích dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề.  

- Bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ. Hành văn trôi chảy.  

- Văn viết có cảm xúc. Không mắc các lỗi diễn đạt, dùng từ, ngữ pháp, 

chính tả.  

- Chú ý: bài viết vừa phải có sắc thái lí luận vừa thể hiện khả năng cảm thụ 

văn học tinh tế, sâu sắc 

 

 
 


