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PHẦN I: PHẦN TRẮC NGHIỆM  

Câu Đáp án Câu Đáp án 

1 C 11 B 

2 B 12 A 

3 D 13 B 

4 A 14 C 

5 B 15 B 

6 D 16 D 

7 A 17 B 

8 C 18 C 

9 D 19 A 

10 B 20 D 

 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Gợi ý đáp án câu 1:  

Nội dung 

- Khắc họa, làm nổi bật vẻ đẹp đặc trưng và sức sống mãnh liệt của tuổi mười tám đôi mươi: kiên cường, mạnh 

mẽ, đoàn kết, lãng mạn... (khai thác 4 từ “sắc, dày, yếu mềm, mãnh liệt”, thông qua các biện pháp nghệ thuật 

(hoán dụ: “mười tám đôi mươi” – “tuổi trẻ”, so sánh “như...”). 

- Khẳng định giá trị của tuổi trẻ, ngợi ca, trân trọng và yêu tha thiết những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất 

của cuộc đời. 

 

Tổ chức ý 

- Viết thành văn bản hoàn chỉnh trong khoảng 100 từ. 

- Không gạch đầu dòng khi tách ý. 

- Sử dụng hiệu quả các phép liên kết. 

 

Từ vựng, ngữ pháp 

- Dùng từ, đặt câu chuẩn xác. 

- Diễn đạt trong sáng, giàu cảm xúc và sáng tạo. 

 

 Gợi ý đáp án câu 2:  

Nội dung     

- Chỉ ra và phân tích đầy đủ, sâu sắc sự hi sinh thầm lặng của những con người đang ngày đêm làm việc ở Sa 

Pa thông qua việc phân tích nhân vật anh thanh niên, ông kĩ sư, anh cán bộ nghiên cứu sét. Họ lặng lẽ cống hiến 

cho nhân dân, cho dân tộc và đã dệt nên bài ca về tình yêu Tổ Quốc, tình yêu đất nước. Họ như những ngôi sao 

tỏa sáng trên bầu trời đêm, nhưng tỏa sáng bằng những đóng góp thầm lặng của họ.  

- Qua đó nhà văn muốn nhắn gửi rằng cuộc sống của chúng ta được làm nên từ bao phấn đấu, hi sinh lớn lao và 

thầm lặng như những con người nơi Sa Pa lặng lẽ ấy, họ khiến cuộc sống này thật đáng trân trọng và đáng tin 

yêu. Đồng thời nhà văn muốn thức tỉnh ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân.      



 

Tổ chức ý 

- Đảm bảo hình thức văn bản nghị luận trong khoảng 300 từ. 

- Văn bản được trình bày theo một trong các mô hình cấu tạo đoạn văn: diễn dịch, quy nạp, tổng-phân-hợp... 

một cách hợp lý. 

- Sử dụng hiệu quả nhiều phép liên kết khác nhau. 

- Liên kết trong đoạn/giữa các đoạn tốt. 

 

Từ vựng, ngữ pháp 

- Dùng từ, đặt câu chuẩn xác. 

- Diễn đạt trong sáng, giàu cảm xúc và sáng tạo. 

 

 


