
ENGLISH  Tiếng Việt Vietnamese 
  
Student Directions   
  
Use a separate sheet of paper to list ideas or 
do some other prewriting before you begin 
your rough draft.  Begin writing your rough 
draft on notebook paper when you finish 
prewriting.  When your rough draft is 
finished, you should spend time revising and 
editing.  Recopy your paper into your folder.    
  
Your paper will be scored on these traits:  
  

• Ideas and Content – Do you have a 
main idea that makes a point with 
clear details and examples?  
  

• Organization – Do you have a strong 
introduction, an order that makes 
sense with good paragraphs?  Does 
your paper end with a good 
conclusion?    
  

• Voice – Does my writing show what I 
really think and feel, with clear writing 
that sounds like me?    
  

• Word Choice – Do my words make my 
meaning clear, easy to read, and paint 
a picture?    
  

• Sentence Fluency – Do my sentences 
make sense, vary in length and begin 
in different ways?    
  

• Conventions – Is my capitalization, 
punctuation, spelling and grammar 
correct?  Have I proofread the paper?   

  
  

  
Hướng dẫn: 
 
Sử dụng một tờ giấy khác để ghi ra tất cả các ý hoặc viết ra 
dàn bài hoặc các điều em suy nghĩ trước khi bắt đầu viết 
nháp. Bắt đầu viết nháp trên giấy làm bài được phát. Khi 
học sinh viết nháp xong, em nên cẩn thận chỉnh sửa lại. Sau 
đó, viết lại thành bài viết cuối cùng rồi cho vào túi hồ sơ và 
nộp cho giám thị. 
 
Bài viết của em sẽ được chấm điểm dựa trên những tiêu 
chí sau” 

 Ý tưởng và nội dung: Ý tưởng chính đã được phát 
triển và có kèm theo các dẫn chứng, ví dụ để củng 
cố quan điểm chưa? 

 Tổ chức bài: Mở bài có hấp dẫn, thuyết phục 
không? Các sắp xếp các ý, đoạn văn trong bài có 
hợp lô-gic không? Bài viết có kết bài không? 

 Văn phong: Bài viết có cho thấy quan điểm, tình 
cảm, ý kiến của người viết không? Bài viết có dễ 
đọc, dễ hình dung không? 

 Lựa chọn từ: Cách lựa chọn từ có hợp lý, có làm cho 
ý kiến của người viết được thể hiện rõ ràng không? 
Có cho thấy được tính cách, cá tính của người viết 
không? 

 Câu cú: Các câu viết có hợp lý không? Có sử dụng 
nhiều mẫu câu với độ dài ngắn khác nhau không? 

 Chính tả: Có sử dụng đúng dấu câu, chính tả, ngữ 
pháp, viết hoa khi cần thiết không? Người viết có 
đọc lại và chỉnh sửa lỗi chính tả không? 

  


