
Tiêu Chuẩn Chấm Bài       Trung Tâm Tài Nguyên Quốc Gia về Ngôn Ngữ Châu Á, Đại Học Tiểu Bang California tại Fullerton  

Sách Việt Văn Dành Cho Thiếu Nhi, 2 tháng 12, 2017, 8:30-11:30am, tại 12901 Euclid, Garden Grove    

 Trung Bình Khá Giỏi 

Topic’s relevancy 

20 điểm 

Nội dung có liên quan tới một em bé 

người Việt ở nước Mỹ. 

Nhân vật chính là một em bé hay 

một con vật. [4-8] 

Nội dung có liên quan tới cuộc sống của 

một em bé Việt lớn lên tại nước Mỹ.  

Nhân vật chính là một em bé, hay một con 

vật quen thuộc với các em, hay chuyện có 

bối cảnh mà các em có thể tưởng tượng ra 

hay theo kinh nghiệm bản thân đã trải 

qua.[9-14] 

Nội dung có liên quan tới cuộc sống hàng ngày 

của một em bé Việt lớn lên tại nước Mỹ.  

Nhân vật chính là một em bé, hay một con vật 

quen thuộc với các em, hay chuyện có bối cảnh 

mà các em có thể tưởng tượng ra hay theo kinh 

nghiệm bản thân đã trải qua.  

Nhân vật được khai triển hợp lý, có nhiều khía 

cạnh phức tạp. [15-20] 

Language 

appropriateness 

20 điểm 

Dùng ngôn ngữ chưa đạt, không 

thích hợp với trình độ lớp K-6, từ 

ngữ giản dị có thể dùng các từ ngữ 

khác thay thế. [4-8] 

Dùng ngôn ngữ thích hợp với các em lớp 

K-6, từ ngữ thông dụng với các độc giả 

nhỏ tuổi. Có nhiều đối thoại. [9-14] 

Dùng ngôn ngữ thích hợp với các em lớp K-6, 

lựa từ ngữ thu hút được các độc giả nhỏ tuổi. Có 

nhiều đối thoại.  

Một số từ ngữ khó hay gốc Hán được dùng lại 

nhiều lần cho rõ nghĩa.  [15-20] 

Structure 

20 điểm 

Câu chuyện không có bố cục rõ rệt, 

thiếu phần nhập đề, thân bài hay kết 

luận. Chuyện chỉ có một ý chính. 

Câu chuyện không có hậu. [4-8] 

Câu chuyện có bố cục, có nhập đề, thân bài 

và kết luận. Chuyện có ý chính và ý phụ. 

Chuyện có tính cách giải trí, hoặc tạo xúc 

cảm vui hay buồn cho người đọc. [9-14] 

Câu chuyện có bố cục rõ ràng. Nhập đề thu hút 

độc giả. Thân bài tiến triển hợp lý và hồi hộp hay 

cảm động, kết luận cân xứng hoặc bất ngờ. 

Chuyện có ý chính và ý phụ. Chuyện có tính 

cách giải trí, tạo được xúc cảm trong lòng người 

đọc, hay khiến họ phải suy nghĩ, so sánh, tìm 

cách giải quyết vấn đề hay thấy được nguyên 

nhân và hậu quả.  [15-20] 



Grammar and 

Syntax 

20 điểm 

Hành Văn trung bình, hơn năm lỗi 

chính tả,  

Ngữ Vựng trung bình, dùng nhiều 

loại danh từ và động từ. Có ít nhất 

hai loại câu: câu đơn và câu ghép. 

[4-8] 

Hành Văn khá, không quá năm lỗi chính 

tả.  

Dùng từ-ngữ khá chính xác, dùng nhiều 

loại danh từ và tính từ để miêu tả; dùng 

nhiều động từ sống động phù hợp với hoàn 

cảnh và thời gian.  

Câu văn uyển chuyển, gồm cả câu đơn, câu 

ghép, câu phức tạp.  [9-14] 

Hành Văn rất hay, không quá ba lỗi chính tả,  

Ngữ Vựng hay, dùng nhiều động từ với thời gian 

chính xác. Miêu tả sống động.  

Có đủ các loại câu: đơn, ghép, phức tạp, và ghép 

phức tạp. Mệnh đề chỉ thời gian, không gian, và 

tính cách đặt đúng chỗ, rõ ràng và chính xác. 

[15-20] 

Originality 

10 điểm 

Câu chuyện dựa trên một chuyện cổ 

tích, hay chuyện như bên tiếng Anh. 

[3-5]  

Câu chuyện có ý tưởng hay, lôi cuốn độc 

giả, có hậu. [5-7] 

Câu chuyện có những ý tưởng độc đáo, lạ và lôi 

cuốn, hiếm thấy trong các chuyện khác.[8-10] 

Tone 

10 điểm 

Câu chuyện không có màu sắc tôn 

giáo hay chính trị. [3-5] 

Câu chuyện không có giọng “dạy đời.” 

Tránh thành kiến, cổ võ tôn giáo hay chính 

trị. [5-7] 

 

Câu chuyện không có giọng “dạy đời.” không có  

thành kiến, cổ võ tôn giáo hay chính trị. 

Câu chuyện nêu cao tinh thần đạo đức, bổn phận 

công dân, phục vụ cộng đồng, khuyến khích tình 

yêu thương, có lòng vị tha, trọng danh dự, cư xử 

lịch sự, trung thực. [8-10]  

 


