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Môn: Ngữ văn
Thời gian: 120 phút
Phần I. Đọc hiểu
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4
“Ông trồng chè khoe họ được uống chè từ khu trồng sạch nhà quây riêng
dành cho gia đình, khu còn lại tất nhiên l à trà bẩn để bán. Bà bán rau cũng hân hoan
nói nhà mình được ăn rau ở khu trồng sạch, khu nhiều thuốc là để bán. Ông bán thịt
lợn cũng vậy.
Nhưng họ không thể cả đời chỉ uống trà, ăn rau hay ăn thịt, họ uống trà sạch
nhưng vẫn phải ăn rau bẩn của kẻ khác, ăn rau nhà sạch nhưng vẫn ăn thịt bẩn của
kẻ khác… Chúng ta đang giết nhau trong khi cảm thấy an tâm đã bảo vệ được gia
đình mình ở một góc nhỏ hẹp hòi…”
( Chia sẻ của Trần Nhất Hoàng )
Câu 1. (0,5)Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đ oạn trích.
Câu 2. (1,0)Theo tác giả, nguồn gốc sâu xa của nạn thực phẩm bẩn là gì ?
Câu 3. (0,5)Tác giả đã thể hiện thái độ gì khi bàn về vấn đề thực phẩm bẩn trong xã
hội hiện nay ?
Câu 4. (1,0)Anh/chị suy nghĩ như thế nào về câu: “ Chúng ta đang giết nhau trong
khi cảm thấy an tâm đã bảo vệ được gia đình mình ở một góc nhỏ hẹp hòi” ?
Phần II. Phần làm văn
Câu 1. Nghị luận xã hội (2 điểm)
Anh/chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về thực trạng thực phẩm bẩn được
nói đến trong đoạn trích trên bằng đoạn văn khoảng 200 từ.
Câu 2. Nghị luận văn học(5 điểm)
Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau đây trong đọan trích “Đất nước” để thấy
rằng Nguyễn Khoa Điềm đã có những cảm nhận mới mẻ về sự hình thành và phát
triển của đất nước. Đồng thời làm nổi bật trách nhiệm của bản thân thế hệ những
con người hiện tại và tương lai đối với Đất Nước
“Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi
Đất Nước có trong những cái "ngày xửa ngày xưa..." mẹ thường hay kể
Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
Đất Nước lớn lên khi dân mình biết tròng tre mà đánh giặc
Tóc mẹ thì bới sau đầu
Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn
Cái kèo, cái cột thành tên
Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng
Đất Nước có từ ngày đó... ”
(Trích “Đất Nước” – Nguyễn Khoa Điềm)

HƯỚNG DẪN CHẤM CHI TIẾT
Phần
I

Câu
1

Nội dung
Phương thức biểu đạt chính là nghị luận.

Điểm
0,5

2

Nguồn góc sâu xa chính là ý thức kém và sự vô tâm, ích kỉ
của con người.

1,0

3

Đó là thái độ lên án, phê phán.

0,5

4

Mọi người cứ nghĩ mình an to àn, nhưng không phải vậy mọi
người điều là nạn nhân của nhau khi thực phẩm bẩn còn tồn

1,0

tại, Vì lối suy nghĩ hẹp hòi ích kỉ mà chúng đang giết nhau
dầu độc nhau.
II

1

a. Đảm bảo cấu trúc: Có đủ các phần mở, thân, kết. Mở n êu
được vấn đề; thân triển khai được vấn đề; kết kết luận được
vấn đề.

0,25

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Vấn đề an toàn thực
phẩm.

0,25

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm phù hợp;
thể hiện sự cảm nhận sâu sắc, vận dụng tốt các thao tác lập
kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
Đoạn văn phải đảm bảo các ý cơ bản sau đậy:
* Giải thích vấn đề đặt ra từ câu nói
- Việc bảo vệ gia đình chúng ta được an toàn là vấn đề không
thể và là suy nghĩ hẹp hòi.
- Thực phẩm bẩn là những thực phẩm chứa các chất độc hại,
tác động tiêu cực đến sức khỏe và tính mạng con người. Hiện nay vấn đề thực phẩm bẩn là một hiện tượng phổ biến,
đang diễn ra từng ngày (có thể lấy dẫn chứng từ nhiều nguồn).
* Hậu quả của vấn đề
- Ảnh hưởng trược tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người.
- Tâm lí không tốt cho xã hội.
- Thực phẩm bẩn có giá bán rẻ hơn thực phẩm sạch, gây lũng

1,0

đoạn thị trường, ảnh hưởng đến cá nhân, doanh nghiệp làm
ăn chân chính, gây ảnh hưởng nặ ng nề tới nền kinh tế.
- Bản thân người sản xuất nếu phát hiện vi phạm thì đánh
mất lòng tin của người tiêu dùng, chịu trách nhiệm hình
sự,…
* Giải pháp khắc phục hiện trạng của vấn đề:
- Nâng cao ý thức, tuyên truyền về nhận thức của n gười sản
xuất
- Tăng cường kiểm soát, ra những quy định xử phạt các cơ
quan sản xuất thực phẩm bẩn nghiêm minh từ nhà nước.
- Mỗi cá nhân cần tỉnh táo hơn trong việc lựa chọn thực
phẩm cho mình và gia đình
d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo; thể hiện suy nghĩ sâu
sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận. Có thể đạt điểm tối đa khi
Học sinh trình bày đảm bảo 2/3 luận điểm.

0,25

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng

0,25

từ, đặt câu.
2

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Có đủ các phần mở bài,
thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề; thân bài triển

0,5

khai được vấn đề; kết bài kết luận được vấn đề.
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Đoạn thơ thể hiện
những cảm nhận và lí giải một cách mới mẻ của Nguyễn

0,5

Khoa Điềm về Đất Nước trên phương diện lịch sử văn
hóa
c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm phù hợp;
thể hiện sự cảm nhận sâu sắc, vận dụng tốt các thao tác phân
tích, bình luận,...
Bài viết cần đảm bảo những luận điểm sau:
* Đất nước được cảm nhận gắn liền với một nền văn hóa
lâu đời cảu dân tộc : Xét về mặt văn hóa, đất nước một cách
thật gần gũi, quen thuộc với cuộc sống đời thường. Đó cổ
tích mẹ thường hay kể “ngày xửa ngày xưa mẹ thường hay
kể”, tục ăn trầu, bới tóc- phong tục tập quán ăn trầu, bới

3,0

tóc.”Tóc mẹ thì bới sau đầu, nền văn minh lúa nước với hình
ảnh của “hạt gạo” quê hương “Hạt gạo phải một nắng hai
sương xay, giã, giần, sàng”. Nhắc đến nất nước nhà thơ nhắc
đến mẹ, bà, dân mình...trong các quan hệ làng xã, cộng đồng.
* Đất Nước lớn lên trong lịch sử đau thương của dân tộc:
Xét về mặt lịch sử lâu đời, đất nước có từ rất xa xưa trong
những câu chuyện cổ tích mẹ thường hay kể “Trầu cau”; Đất
nước lớn lên tư ngày “dân mình biết trồng tre đánh giặc”
bằng truyền thuyết Thánh Gióng....; Là sự lam lũ, vất vả, ân
nghĩa, thủy chung qua bao thế hện. Hình ảnh đất nước gắn
liên với nền văn hóa Việt.
[…]

Đặc sắc nghệ thuât:

Sử dụng chất liệu văn hóa dân gian.
Ngôn ngữ gần gũi, bình dị nhưng giàu sức gợi
Giọng điệu thơ tâm tình tha thiết, nhưng trầm lắng và
trang nghiêm.
[…]

Trách nhiệm với Đất Nước:

LL.

Đất Nước không ở đâu xa mà có mặt trong mỗi con

người, nghĩa là đã thấy một phầ n đất nước trong mỗi chúng
ta.
Đất nước là sự hài hoà hợp trong nhiều mối quan hệ: cá
nhân với cá nhân. Đất Nước được xây dựng trên cơ sở của
tình yêu thương và tình đoàn kết dân tộc.
Vì vậy, mỗi con người cần có trách nhiệm đối với đất
nước.
d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo; thể hiện suy nghĩ sâu
sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.

0,5

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng
từ, đặt câu.

0,5

