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Câu 1. (8,0 điểm) 

Thí sinh có thể bộc lộ quan điểm của riêng mình theo những cách thức khác 
nhau, nhưng cần chân thành, thiết thực, hợp lí, chặt chẽ và thuyết phục. Về cơ bản, 
cần đạt được một số yêu cầu sau: 

1. Về hình thức và kĩ năng (2,0 điểm)  
 - Thí sinh được tự do lựa chọn các kiểu bài và thao tác tạo lập văn bản, nhưng 
phải phù hợp và nhuần nhuyễn.  

- Thí sinh được tự do huy động các chất liệu thuộc tri thức sách vở, tri thức đời 
sống và những trải nghiệm của riêng mình...Tuy nhiên, vẫn phải xác định rõ vấn đề 
thuộc phạm vi nghị luận xã hội chứ không phải nghị luận văn học. 
 - Thí sinh cần phải xác định tâm thế của người trong cuộc: không phải chỉ nói 
về người khác, cho người khác; mà trước hết, cần phải thấy đây là chuyện của mình, 
phải nói từ mình, nói cho mình. Ở đây, cùng với nhận thức đời sống còn là quá trình 
tự nhận thức để vươn tới hoàn thiện nhân cách của chính mình. 
 2. Về nội dung (6,0 điểm) 

a) Làm rõ nội dung ý kiến (2,0 điểm):   
- Ý kiến gồm hai vế có vẻ trái ngược nhưng thực chất là bổ sung cho nhau: một 

vế nhấn mạnh vào ý chí, một vế nhấn mạnh vào lý trí.   
- Chỉ rõ: nỗ lực khẳng định mình để thành công và tỉnh táo chế ngự bản thân để 

tránh vấp ngã, thất bại đều có vai trò quan trọng như nhau đối với quá trình hoàn 
thiện nhân cách.    

- Hiểu được: cả sự khẳng định và chế ngự bản thân đều phải phù hợp với chuẩn 
mực văn hóa, đạo đức, pháp luật của xã hội.    

b) Bàn luận, mở rộng vấn đề (3,0 điểm): 
- Khẳng định tính đúng đắn của ý kiến về một vấn đề đã trở thành quy luật 

trong cuộc sống nhân sinh: để hoàn thiện nhân cách bao giờ cũng cần một ý chí mạnh 
mẽ cùng một lý trí tỉnh táo.  

- Khẳng định vai trò, tác dụng của vấn đề đối với việc tu dưỡng phấn đấu của 
con người nói chung, của thanh niên hiện nay nói riêng. 
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c) Liên hệ bản thân (1,0 điểm): 
- Nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải rèn rũa để có được sự mạnh mẽ của ý 

chí và sự tỉnh táo của lý trí. 
- Có những phương hướng cụ thể để trau dồi những phẩm chất trên ngay khi 

ngồi trên ghế nhà trường.  
  

Câu 2. (12,0 điểm) 
 Thí sinh có thể triển khai bài làm của mình theo các cách thức khác nhau và 
lựa chọn những dẫn liệu khác nhau, có thể có cách nhìn nhận vấn đề theo quan điểm 
riêng và có hệ thống ý riêng, nhưng  phải có căn cứ xác đáng và lí lẽ thuyết phục. Về 
cơ bản, cần đạt được một số yêu cầu sau: 
 1. Về hình thức và kĩ năng (3,0 điểm) 
 Cần xác định đây là kiểu bài nghị luận văn học để triển khai bài làm đúng kiểu 
văn bản. Cần phát huy đồng thời hai năng lực: nắm bắt và làm sáng tỏ một vấn đề lí 
luận văn học, cụ thể là lí luận về hình tượng và lao động nghệ thuật của nhà văn; cảm 
nhận và phân tích được những biểu hiện của nữ tính trong hình tượng nhân vật phụ 
nữ của tác phẩm văn học. 
 2. Về nội dung (9,0 điểm) 

a) Làm rõ nội dung, ý nghĩa của nhận định (3,0 điểm): 
- Từ một số tác phẩm văn học đã được học có hình tượng nhân vật phụ nữ, thí 

sinh cần trình bày cách hiểu của mình về khái niệm “nữ tính” và những biểu hiện sinh 
động của nó trong đời sống và trong văn học. Lưu ý: đề thi không yêu cầu thí sinh 
phải lý luận đầy đủ về “nữ tính” mà chỉ cần nêu được những nét đặc trưng của nữ tính 
trên một số phương diện chính như ngoại hình, thể chất, đạo đức, tâm lý, xã 
hội…Điều quan trọng là thí sinh thấy được rằng hình tượng nhân vật phụ nữ trong 
văn học đã trải qua quá trình vận động, biến đổi  phản ánh được sự vận động, biến đổi 
về địa vị xã hội của người phụ nữ qua các giai đoạn lịch sử.  

- Thí sinh cần hiểu được: nhận định nêu trong đề bài nhấn mạnh việc phát hiện 
phương diện nữ tính của người phụ nữ trong quá trình sáng tạo là nhân tố có ý nghĩa 
quyết định sự thành công của hình tượng nhân vật phụ nữ trong tác phẩm. Đồng thời 
thấy được, nhận định cũng gián tiếp đề cập đến một yêu cầu không thể thiếu đối với 
người nghệ sĩ chân chính: gắn bó với đời sống, hiểu biết kĩ lưỡng về cuộc sống, về 
con người; trong đó, có việc nhận thức thực sự sâu sắc về giới.  

- Điểm nhìn của tác giả khi xây dựng hình tượng nhân vật phụ nữ cũng cần 
được lưu ý. Việc tác giả nhìn nhân vật nữ từ quan điểm của người khác giới hay từ 
chính quan điểm của người phụ nữ có ý nghĩa quan trọng đối với mức độ thành công 
của hình tượng nhân vật phụ nữ.  

 2



- Cần chỉ rõ: đây là một nhận định đúng đắn, sâu sắc đề cập đến một trong 
những yêu cầu cao về chất lượng đối với sáng tạo nghệ thuật và càng có ý nghĩa đối 
với những nền văn học còn chưa có nhiều truyền thống về nữ quyền. 

b) Phân tích một số hình tượng nhân vật phụ nữ tiêu biểu (6,0 điểm): 
- Cần lựa chọn được một số hình tượng nhân vật phụ nữ tiêu biểu trong các tác 

phẩm từ văn học dân gian cho đến văn học hiện đại đã học, không hạn định về thể 
loại,  về tác phẩm trong nước hay nước ngoài.  

- Cần làm nổi bật được những biểu hiện phong phú và tinh tế của nữ tính trong 
khi phân tích vẻ đẹp của các hình tượng nhân vật phụ nữ đó.  

- Cần nêu bật những đặc sắc nghệ thuật trong việc thể hiện nữ tính ở mỗi hình 
tượng nhân vật mà mình lựa chọn phân tích./. 
   

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