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A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
 

              Chủ đề    

Mức độ       

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng 

  Vận dụng Vận dụng cao  

Đọc 

 hiểu 

 

 

      

Điểm 2,5 1,5 4,0 

Tỷ lệ 25% 15% 40% 

 

Làm văn 

 

      

Điểm 5,0 1,0 6,0 

Tỷ lệ 50% 10% 60% 

 

 CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018  

               Thời gian làm bài: 90 phút. 

               Đề bài gồm có 2 câu: 

 Câu 1: Đọc hiểu (4,0 điểm). 

- Đề đọc hiểu gồm 4 câu cho 3 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 

- Vận dụng viết đoạn văn từ 7 đến 10 dòng, nội dung căn cứ từ ngữ liệu đọc hiểu 

                                                (1,5 điểm). 

- Phạm vi ra đề: 

+ Có thể lấy ngữ liệu trong sách giáo khoa hoặc ngoài chương trình. 

+ Câu hỏi yêu cầu là kiến thức học sinh đã học. 

Câu 2: Làm văn (6,0 điểm). 

Các tác phẩm VH, đoạn trích của VHVN học ở học kì I 

                 (Không ra đề làm văn 6,0 điểm) đối với những bài đọc thêm 
 

 

Phần B.  NỘI DUNG ÔN TẬP 

PHẦN I: KIẾN THỨC ĐỌC HIỂU 

1. Phƣơng thức biểu đạt: Nhận diện qua mục đích giao tiếp 

Tự sự : - Trình bày diễn biến sự việc 

Miêu tả : - Tái hiện trạng thái, sự vật, con người 

Biểu cảm: - Bày tỏ tình cảm, cảm xúc 

Nghị luận: - Trình bày ý kiến đánh giá, bàn luận… 



Thuyết minh: - Trình bày đặc điểm, tính chất, phương pháp, nguyên lý, công dụng… 

Hành chính - công vụ: - Trình bày ý muốn, quyết định nào đó, thể hiện quyền hạn, 

trách nhiệm giữa người với người 

2. Phong cách ngôn ngữ: 

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt 

 - Sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp hàng ngày, mang tính tự nhiên, thoải mái và sinh 

động, ít trau chuốt… Trao đổi thông tin, tư tưởng, tình cảm trong giao tiếp với tư cách 

cá nhân. 

- Gồm các dạng chuyện trò/ nhật ký/ thư từ… 

- Đặc trưng: Tính cụ thể, tính cảm xúc, tính cá thể 

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật 

- Dùng chủ yếu trong các tác phẩm văn chương, không chỉ có chức năng thông tin mà 

còn thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ của con người; từ ngữ trau chuốt, tinh luyện… 

- Đặc trưng: Tính hình tượng, tính truyền cảm, tính cá thể 

Phong cách ngôn ngữ báo chí 
- Kiểu diễn đạt dùng trong các loại văn bản thuộc lĩnh vực truyền thông của xã hội và 

tất cả các vấn đề thời sự (thông tấn=thu thập và biên tập tin tức để cung cấp cho các 

nơi) 

- Các thể loại tiêu biểu: bản tin, phóng sự, tiểu phẩm… 

- Đặc trưng : Tính thông tin thời sự, Tính ngắn gọn, tính sinh động, hấp dẫn 

3.1. Các biện pháp tu từ: 

- Tu từ về ngữ âm: điệp âm, điệp vần, điệp thanh,…(tạo âm hưởng và nhịp điệu cho 

câu) 

- Tu từ về từ: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, nhân hóa, tương phản, chơi chữ, nói 

giảm, nói tránh, thậm xưng,… 

- Tu từ về cú pháp: Lặp cú pháp, liệt kê, chêm xen, câu hỏi tu từ, đảo ngữ, đối, im 

lặng… 

Hiệu quả nghệ thuật (Tác dụng nghệ thuật) 

So sánh: Giúp sự vật, sự việc được miêu tả sinh động, cụ thể tác động đến trí tưởng 

tượng, gợi hình dung và cảm xúc. 

Ẩn dụ: Cách diễn đạt hàm súc, cô đọng, giá trị biểu đạt cao, gợi những liên tưởng ý nhị, 

sâu sắc 

Nhân hóa: Làm cho đối tượng hiện ra sinh động, gần gũi, có tâm trạng và có hồn hơn 

Hoán dụ: diễn tả sinh động nội dung thông báo và gợi những liên tưởng ý vị, sâu sắc 

Điệp từ/ ngữ/ cấu trúc: Nhấn mạnh, tô đậm ấn tượng – tăng giá trị biểu cảm 

Nói giảm: Làm giảm nhẹ đi ý đau thương, mất mát nhằm thể hiện sự trân trọng 

Thậm xưng (phóng đại): Tô đậm ấn tượng về… 

Câu hỏi tu từ: Bộc lộ cảm xúc, gây chú ý… 

Đảo ngữ: Nhấn mạnh, gây ấn tượng về… 

Đối: Tạo sự cân đối nhịp nhàng giữa các vế câu 



Im lặng(…): Tạo điểm nhấn, gợi sự lắng đọng cảm xúc, diễn biến tâm lý… 

Liệt kê: Diễn tả cụ thể, toàn diện sự việc 

3.2. Các hình thức, phƣơng tiện ngôn ngữ khác: 

- Từ láy, thành ngữ, từ Hán – Việt… 

- Điển tích điển cố… 

4. Phƣơng thức trần thuật. 

- Lời trực tiếp:Trần thuật từ ngôi thứ nhất do nhân vật tự kể chuyện (Tôi) 

- Lời kể gián tiếp : trần thuật từ ngôi thứ ba – người kể chuyện giấu mặt. 

- Lời kể nửa trực tiếp : Trần thuật từ ngôi thứ ba – người kể chuyển tự giấu minh 

nhưng điểm nhìn và lời kể lại theo giọng điệu của nhân vật trong tác phẩm. 

5. Các phép liên kết (liên kết các câu trong văn bản) 

- Phép lặp từ ngữ : Lặp lại ở câu đúng sau những từ ngữ đã có ở câu trước. 

- Phép liên tưởng (đồng nghĩa / trái nghĩa) : Sử dụng ở câu đứng sau những từ ngữ 

đồng nghĩa/ trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước. 

- Phép nối :Sử dụng ở câu sau các từ ngữ biểu thị quan hệ ( nối kết) với câu trước. 

6. Nhận diện các thao tác lập luận 

- Phân tích : là chia tách đối tượng, sự vật hiện tượng thành nhiều bộ phận, yếu tố nhỏ 

để đi sâu xem xét kĩ lưỡng nội dung và mối liên hệ bên trong của đối tượng. Sau đó tích 

hợp lại trong kết luận chung 

- Chứng minh: là đưa ra những cứ liệu – dẫn chứng xác đáng để làm sáng tỏ một lí lẽ, 

một ý kiến để thuyết phục người đọc, người nghe tin tưởng vào vấn đề. 

- So sánh:  là một thao tác lập luận nhằm đối chiếu hai hay nhiều sự vật, đối tượng 

hoặc là các mặt của một sự vật để chỉ ra những nét giống nhau hay khác nhau, từ đó 

thấy được giá trị của từng sự vật hoặc một sự vật mà mình quan tâm. 

+ Hai sự vật cùng loại có nhiều điểm giống nhau thì gọi là so sánh tương đồng, có 

nhiều điểm đối chọi nhau thì gọi là so sánh tương phản. 

7. Yêu cầu nhận diện kiểu câu và nêu hiệu quả sử dụng 

7.1. Câu theo mục đích nói : 

- Câu tường thuật (câu kể) 

- Câu cảm thán (câu cảm) 

- Câu nghi vấn (câu hỏi) 

- Câu khẳng định 

- Câu phủ định 

7.2. Câu theo cấu trúc ngữ pháp 

- Câu đơn 

- Câu ghép/ Câu phức 

- Câu đặc biệt 

8. Yêu cầu xác định nội dung chính của văn bản/ Đặt nhan đề cho văn bản. 

9. Yêu cầu nhận diện các lỗi diễn đạt và chữa lại cho đúng 

9.1. Lỗi diễn đạt (chính tả, dùng từ, ngữ pháp) 



9.2. Lỗi lập luận (lỗi lôgic…) 

10. Yêu cầu nêu cảm nhận nội dung và cảm xúc thể hiện trong văn bản 

- Cảm nhận về nội dung phản ánh. 

- Cảm nhận về cảm xúc của tác giả. 

11. Yêu cầu xác định từ ngữ, hình ảnh biểu đạt nội dung cụ thể trong văn bản 

- Chỉ ra những từ ngữ, hình ảnh thể hiện nội dung cụ thể/ nội dung chính của văn bản. 

- chỉ ra từ ngữ chứa đựng chủ để đoạn văn. 

Lƣu ý : 

- Phương thức biểu đạt, phong cách ngôn ngữ, thao tác lập luận, biện pháp tu 

từ…trong bài tập đọc hiểu có thể không sử dụng đơn lẻ mà có sự kết hợp nhiều thao 

tác, phương thức, biện pháp tu từ cho nên cần phải nắm vững một số biểu hiện để làm 

bài đúng và đạt hiệu quả cao. 

- Viết đoạn văn thường phải căn cứ vào bài tập đọc hiểu để viết đúng nội dung yêu 

cầu cũng như hình thức của đoạn. 

 

PHẦN II. TÁC PHẨM VĂN HỌC 

 

I. VĂN HỌC TRUNG ĐẠI 

1. Đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh”(Thƣợng kinh kí sự )- Lê Hữu Trác. 

- Đoạn trích thể hiện quyền uy và cuộc sống xa hoa của nhà chúa tạo nên bức tranh hiện 

thực của XHVN thời vua Lê chúa Trịnh ở thế kỉ XVIII. Đoạn trích còn cho thấy tài 

năng và đức độ của Lê Hữu Trác. 

- Cảm hứng thế sự của nghệ thuật kí sự trung đại 

2. Bài thơ “Tự tình II” của Hồ Xuân Hƣơng và “Thương vợ” của Trần Tế Xƣơng. 

a. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ phong kiến qua hai bài thơ được 

thể hiện bằng ngòi bút khác nhau của hai nhà thơ. 

- Người phụ nữ trong bài thơ Tự tình II của Hồ Xuân Hương là tâm trạng của người phụ 

nữ dưới chế độ đa thê qua lời thơ tự bộc bạch của người trong cuộc là chính nhà thơ. 

+ Tâm trạng cô đơn, buồn tủi của kiếp hồng nhan. 

+ Khát vọng vươn lên, khát vọng hạnh phúc lứa đôi. 

- Người phụ nữ trong bài thơ Thương vợ được thể hiện qua cái nhìn cảm thông trân 

trọng, ngợi ca của người chồng. 

+ Tần tảo, đảm đang, giàu đức hi sinh trước gánh nặng gia đình. 

+ Lời tự trách mình của nhà thơ. 

b. Điểm chung và riêng của hai người phụ nữ trong hai bài thơ : 

- Người phụ nữ mang nét đẹp của người phụ nữ VN ngàn đời trong văn học : Chịu 

thương chịu khó, tảo tần, giàu đức hi sinh. 

- Người phụ nữ của chế độ đa thê “Tự tình” phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc, san sẻ 

tình cảm. 

- Người phụ nữ trong bài thơ HXH không có sự san sẻ của người chồng, người phụ nữ 



trong bài “Thương vợ” được cảm nhận từ tấm lòng của người chồng. 

c. Liên hệ người phụ nữ trong cuộc sống ngày nay (làm chủcuộc sống, được sự bảo vệ 

của pháp luật, được học hành, sáng tạo…) 

3. Hình ảnh ngƣời tri thức trong XHPK qua hai bài thơ : “Bài ca ngất ngƣởng” 

của Nguyễn Công Trứ và “Bài ca ngắn đi trên bãi cát” của Cao Bá Quát, “Chiếu 

cầu hiền” của Ngô Thì Nhậm.. 

a) Nội dung : 

- Khẳng định “ Cái tôi” tài hoa, phong cách sống, bản lĩnh sống tự tin của một con 

người tài năng, cứng cỏi vượt lên lối sống đương thời (Bài ca ngất ngưởng) 

- Tâm trạng bi phẫn của người tri thức phong kiến trước đường đời bế tắc trong một XH 

đen tối đầy hiểm họa đối với người tài hoa. Đánh dấu sự thức tỉnh, nhìn lại con đường 

thi cử, công danh truyền thống (Bài ca ngắn đi trên bãi cát) 

- Chân dung tự họa con người nhà thơ về hành trang nhân cách, cách sống công khai 

khẳng định “cái tôi” đầy cá tính của mình như một thách thức với đời. 

- Vai trò của người trí thức trong việc tái thiết đất nước,tầm nhìn xa trông rộng và tấm 

lòng vì dân vì nước của vua Quang Trung ( Chiếu cầu hiền). 

b) Nghệ thuật : sử dụng điển tích, điển cố; thể hiện đặc trưng thể loại: hát nói, ca hành, 

chiếu 

4. Ngƣời nông dân nghĩa sĩ trong bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” của Nguyễn 

Đình Chiểu. 

a) Nghệ thuật tả thực kết hợp với trữ tình. Thủ pháp so sánh (ghét….như…) đối lập. 

NĐC đã khắc họa chân dung người nghĩa sĩ có nét đẹp vừa đời thường dân dã vừa phi 

thường của người nông dân trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc mà trước 

kia chưa có nhà văn nhà thơ nào khắc họa được. 

b) Bài văn tế thể hiện tấm lòng yêu nước thương dân, quan điểm sáng tác “chở đạo,trừ 

gian” cũng như quan điểm sống cao đẹp của NĐC. 

Lƣu ý : 

- Một số bài đọc thêm HS xem thêm phần gợi ý của GV trong bài học 

- Phần tiếng việt và Làm văn xem ở phần ôn tập đọc hiểu. 

- Bài tập làm văn tham khảo phần III (Một số đề làm văn tham khảo) 

 

II. VĂN HỌC HIỆN ĐẠI. 

1. Văn học lãng mạn : 

a) Những vấn đề cần lưu ý khi tìm hiểu tác phẩm của xu hướng văn học lãng mạn 

- Nhà văn của xu hướng VHLM sáng tạo nhân vật, hình ảnh, chi tiết…nhằm thỏa mãn 

nhu cầu biểu hiện tư tưởng , tình cảm của mình. 

- Nhà văn LM thường phát hiện những giá trị cao đẹp trong cảnh đời tầm thường, đen 

tối, khám phá cái cao cả trong những số phận bị ruồng bỏ, chà đạp như Thạch Lan nhìn 

ra khát vọng sống một cuộc sống rực sáng nơi phố huyện nghèo tăm tối, Nguyễn Tuân 

nhìn thấy sự tỏa sáng từ nhân cách người tử tù trong xà lim án chém... 



- VHLM thường sử dụng thủ pháp tương phản, phóng đại, ngôn ngữ giàu cảm xúc. 

b. Tác phẩm “Hai đứa trẻ” – Thạch Lam và “ Chữ người tử tù” – Nguyễn Tuân. 

- Qua truyện ngắn Hai đứa trẻ, Thạch Lam đã thể hiện một cách nhẹ nhàng và 

thắm thiết niềm xót thương đối với những kiếp người sống cơ cực, quẩn quanh nơi phố 

huyện nghèo trước CMT8 năm 1945. Đồng thời, ông còn thể hiện niềm trân trọng ước 

mong vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn của họ. 

- Qua truyện ngắn Chữ người tử tù, Nguyễn Tuân đã xây dựng nên một tình huống 

truyện vô cùng độc đáo, một mối quan hệ đầy éo le, trớ trêu của những tâm hồn tri âm 

tri kỉ, làm nổi bật lên vẻ đẹp hình tượng của nhân vật Huấn Cao và làm sáng tỏ tấm lòng 

biệt nhỡn liên tài của viên quản ngục. Qua đó, chủ đề của tác phẩm được thể hiện rõ 

nét: sự chiến thắng của ánh sáng với bóng tối, cái đẹp với cái xấu xa, cái thiện với cái 

ác…. 

2. Văn học hiện thực: 

a. Những vấn đề cần lưu ý khi tìm hiểu tác phẩm của xu hướng văn học hiện thực 

- VHHT tập trung phơi bày thực trạng bất công, thối nát của xã hội đương thời, đồng 

thời đi sâu phản ánh tình cảnh khốn khổ của các tầng lớp nhân dân bị áp bức, bóc lột. 

- VHHT phê phán xã hội trên tinh thần dân chủ và nhân đạo, chú trọng miêu tả, phân 

tích và lí giải một cách chân thực và chính xác quá trình khách quan của hiện thực xã 

hội thông qua những hình tượng điển hình. 

b. Đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” – Vũ Trọng Phụng và tác phẩm “Chí 

Phèo” – Nam Cao 

- Qua chương Hạnh phúc của một tang gia, thông qua việc phân tích những chân dung 

biếm họa và cái đám ma “gương mẫu”, Vũ Trọng Phụng đã phê phán mãnh liệt bản chất 

lố lăng, đồi bại của xã hội “thượng lưu” ở thành thị ngày trước. 

- Qua tác phẩm Chí Phèo, Nam Cao đã tố cáo mạnh mẽ xã hội thực dân nửa phong kiến 

tàn bạo đã cướp đi của người nông dân lương thiện cả nhân hình lẫn nhân tính. Đồng 

thời, nhà văn còn bộc lộ niềm trân trọng và khẳng định bản chất tốt đẹp của những con 

người này ngay khi tưởng chừng họ đã bị biến thành quỷ dữ. 

 

3. TÁC PHẨM, ĐOẠN TRÍCH CỤ THỂ 

     Tác phẩm Hai đứa trẻ (Thạch Lam) 

a) Tác giả Thạch Lam. 

-  Thạch Lam( 1910 -1942) là cây bút truyện ngắn xuất sắc của nền văn học hiện đại 

Việt Nam giai đoạn 1930 -1945.  

- là nhà văn đôn hậu và rất đỗi tinh tế. Ông thường viết những “truyện không có 

chuyện”, mỗi truyện như một bài thơ trữ tình, giọng điệu điềm đạm nhưng chứa đựng 

biết bao tình cảm yêu mến chân thành và sự nhạy cảm của nhà văn trước những biến 

đổi của cảnh vật và lòng người.  

b) Tác phẩm: “Hai đứa trẻ”  



 - được in trong tập “Nắng trong vườn” (1938) là một trong những tác phẩm đặc sắc, 

tiêu biểu cho phong cách truyện ngắn Thạch Lam 

  Nội dung văn bản 

        + Phố huyện lúc chiều tàn : 

– Cảnh chiều tàn với âm thanh báo hiệu “tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện 

nhỏ từng tiếng một vang ra để gọi buổi chiều”; với nền trời phương tây “đỏ rực như 

lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn”, “dãy tre làng trước mặt 

đen lại…”; văng vẳng âm thanh của “tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió 

nhẹ đưa vào”. Đó là “một chiều êm ả như ru”, không gian ấy khiến cho “Liên không 

hiểu sao, nhưng chị thấy lòng buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn”. 

– Cảnh chợ tàn : buổi chợ ở một vùng quê nghèo “trên đất chỉ còn lại rác rưởi, vỏ 

bưởi, vỏ thị, lá nhãn và lá mía”. “Một mùi âm ẩm bốc lên, hơi nóng của ban ngày lẫn 

với mùi cát bụi quen thuộc” khiến chị em Liên “tưởng là mùi riêng của đất, của quê 

hương này”. Trên nền đất chỉ còn lại rác rưởi ấy còn mấy đứa trẻ con nhà nghèo ở ven 

chợ đang “nhặt nhạnh thanh nứa, thanh tre hay bất cứ cái gì đó có thể dùng được của 

các người bán hàng để lại”. Nhìn chúng, Liên thấy “động lòng thương” nhưng chính 

chị cũng không có tiền cho chúng. 

+ Phố huyện lúc đêm khuya : 
–Thiên nhiên và con người : “ngập chìm trong đêm tối mênh mông”. Đường phố và các 

con ngõ chứa đầy bóng tối (ánh sáng chỉ hé ở “khe”cửa của một vài cửa hàng, ở “quầng 

sáng” quanh ngọn đèn chị Tí, nơi “chấm lửa” nhỏ ở bếp lửa của bác Siêu và từng “hột” 

sáng lọt qua phên nứa từ cửa hàng của Liên.) 

– Nhịp sống của những người dân lặp đi lặp lại một cách đơn điệu, buồn tẻ với những 

động tác quen thuộc, những suy nghĩ, mong đợi như mọi ngày. Họ mong đợi “một cái 

gì tươi sáng cho sự sống nghèo khổ hằng ngày”. 

– Tâm trạng của Liên : nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp ở Hà Nội ; buồn bã, yên lặng 

dõi theo những cảnh đời nhọc nhằn, những kiếp người tàn tạ; cảm nhận sâu sắc về cuộc 

sống tù đọng trong bóng tối của họ. 

+ Phố huyện lúc chuyến tàu đêm đi qua : 

- Phố huyện sáng bừng lên và huyên náo trong chốc lát rồi lại chìm vào bóng tối. Chị 

em Liên hân hoan hạnh phúc khi tàu đến, nuối tiếc, bâng khuâng lúc tàu qua. Con tàu 

mang theo mơ ước về một thế giới khác sáng sủa hơn và đánh thức trong Liên những 

hồi ức lung linh về Hà Nội xa xăm. 

=> Ý nghĩa của chuyến tàu đêm : là biểu tượng của một thế giới thật đáng sống với sự 

giàu sang và rực rỡ ánh sáng. Nó đối lập với cuộc sống mòn mỏi, nghèo nàn, tối tăm và 

quẩn quanh của người dân phố huyện. 

Qua tâm trạng của chị em Liên, tác giả như muốn lay tỉnh những con người đang buồn 

chán, sống quẩn quanh, lam lũ và hướng họ đến một tương lai tốt đẹp hơn. Đó là giá trị 

nhân bản sâu sắc của truyện ngắn này. 



  Nghệ thuật truyện 

+  Cốt truyện đơn giản, nổi bật là những dòng tâm trạng chảy trôi, những cảm xúc, cảm 

giác mong manh mơ hồ trong tâm hồn nhân vật. 

+ Bút pháp tương phản, đối lập. 

+ Miêu tả sinh động những biến đổi tinh tế của cảnh vật và tâm trạng con người. 

+ Ngôn ngữ, hình ảnh giàu ý nghĩa tượng trưng. 

+ Giọng điệu thủ thỉ thấm đượm chất thơ, chất trữ tình sâu lắng 

   Ý nghĩa văn bản: 

Truyện ngắn “Hai đứa trẻ” thể hiện niềm cảm thương chân thành của Thạch Lam đối 

với những kiếp sống nghèo khổ, chìm khuất trong mòn mỏi, tăm tối, quẩn quanh nơi 

phố huyện trước Cách mạng và sự trân trọng với những mong ước bé nhỏ, bình dị mà 

tha thiết của họ. 

 

     Tác phẩm Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) 

a) Tác giả Nguyễn Tuân: 

- Nguyễn Tuân (1910 -1987) sinh ra trong một gia đinh nhà nho khi Hán học đã tàn. 

 -  Nguyễn Tuân là nhà văn lớn, một nghệ sĩ tài hoa, uyên bác, có cá tính độc đáo, suốt 

đời đi tìm cái đẹp. Nguyễn Tuân sáng tác ở nhiều thể loại,  đặc biệt thành công ở thế 

loại tùy bút. 

b) Tác phẩm “Chữ ngƣời tử tù”: 

 - Chữ người tử từ lúc đầu có tên là Dòng chữ cuối cùng, in năm 1939 trên tạp chí Tao 

đàn, sau đó được tuyển in trong tập truyện Vang bóng một thời và đối tên thành Chữ 

người tử tù, được đánh giá là “một văn phẩm gần tới sự toàn thiện, toàn mĩ” (Vũ Ngọc 

Phan). 

- Nội dung văn bản:  

+ Tình huống truyện. 
 Tình huống là hoàn cảnh có vấn đề nhà văn tạo dựng để các nhân vật buộc phải thể 

hiện đúng tính cách của mình. Hoàn cảnh điển hình sẽ làm nảy sinh tính cách điển hình. 

Nguyễn Tuân đã tạo dựng một tình huống vừa kì lạ vừa oái oăm. Nơi gặp gỡ là nhà 

ngục và sự gặp nhau giữa hai con người thuộc về hai phía đối lập nhau: Huấn Cao – kẻ 

tử tù và viên quản ngục. 

- Xét trên bình diện xã hội : Huấn Cao đại diện cho những kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn 

chống lại triều đình, quản ngục đại diện cho hệ thống và trật tự của giai cấp cầm quyền 

đương thời Họ là 2 kẻ đối nghịch 

- Xét trên bình diện nghệ thuật 

   Huấn Cao – người sáng tạo ra cái đẹp (nghệ thuật thư pháp). Quản ngục người 

ngưỡng mộ cái đẹp, cái tài của Huấn Cao.  Họ là tri âm tri kỉ. 

 Tác dụng:  

   Đặt nhân vật vào tình huống giàu kịch tính có tác dụng để nhân vật được bộc lộ tính 

cách. Bộc lộ tư tưởng của tác phẩm 



   Tình huống truyện đã góp phần tạo nên kịch tính cho truyện ngắn, tạo nên tính thẩm 

mĩ cho thiên truyện. Tạo sự hồi hộp cũng như hứng thú cho độc giả. 

 

+ Vẻ đẹp của hình tượng nhân vật Huấn Cao. 
 Mang cốt cách của một nghệ sĩ tài hoa; có khí phách của một trang anh hùng nghĩa liệt; 

sáng ngời vẻ đẹp trong sáng của người có thiên lương (HS ôn tập dựa trên vở ghi và 

bài soạn, tài liệu tham khảo) 

     + Cảnh cho chữ - Nơi hội tụ và thăng hoa tất cả những vẻ đẹp của hình tượng 

Huấn Cao:  Cảnh xưa nay chưa từng có: Thời gian, không gian đặc biệt, tư thế cuả kẻ 

xin người cho. Cái đẹp, cái thiện đã chiến thắng cái ác và cái xấu, thiên lương và nhân 

cách con người đã làm cảm động và thanh lọc tâm hồn một con người. 

  + Nhân vật viên quản ngục :   có sở thích cao quý, biết say mê và quý trọng cái đẹp, 

biết cảm phục tài năng, nhân cách và “biệt nhỡn liên tài”. Qua nhân vật này, nhà văn 

muốn nói:  trong mỗi con người đều ẩn chứa tâm hồn yêu cái đẹp, cái tài. Cái đẹp chân 

chính, trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn giữ được „phẩm chất”, “nhân cách”. 

- Nghệ thuật: 

+ Tạo dựng tình huống truyện độc đáo, đặc sắc( cuộc gặp gỡ và mối quan hệ éo le, trớ 

trêu giữa viên quản ngục và Huấn Cao). 

+ Sử dụng thành công thủ pháp đối lập, tương phản. 

+ Xây dựng thành công nhân vật Huấn Cao – con người hội tụ nhiều vẻ đẹp. 

+ Ngôn ngữ góc cạnh, giàu hình ảnh, có tính tạo hình, vừa cổ kính vừa hiện đại. 

- Ý nghĩa văn bản:  Khẳng định và tôn vinh sự chiến thắng của ánh sáng, cái đẹp, cái 

thiện, và nhân cách cao cả của con người ngay trong hoàn cảnh ngặt nghèo, ngay ở môi 

trường của cái ác và bóng tối đồng thời bộc lộ lòng yêu nước thầm kín của nhà văn . 

  

      Đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ- Vũ Trọng Phụng) 

a) Tác giả Vũ Trọng Phụng. 
– Vũ Trọng Phụng (1912-1939), là nhà văn hiện thực xuất sắc trước Cách mạng . 

-  Đặc biệt thành công ở thể loại tiểu thuyết và  phóng sự. 

-  Vũ Trong Phụng để lại nhiều kiệt tác như Số đỏ, Giông tố, Vỡ đê, Cơm thầy cơm cô… 

b) Tác phẩm 
– Tiểu thuyết Số đỏ (1936) được coi là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của văn 

học Việt Nam, có thể “làm vinh dự cho mọi nền văn học” (Nguyễn Khải).  

Đoạn trích thuộc chương XV của tiểu thuyết này. 

- Nội dung văn bản:  

+ Nhan đề “Hạnh phúc của một tang gia”  chứa đựng mâu thuẫn trào phúng, hàm 

chứa tiếng cười chua chát, vừa kích thích trí tò mò của độc giả vừa phản ánh một sự thật 

mỉa mai, hài hước và tàn nhẫn. 

+ Những chân dung biếm họa 

- Vẻ ngoài:  



    Cụ cố Hồng nhắm mắt kêu khổ, hay gắt (1872 câu) nhắm nghiền mắt lại,  ông Văn 

Minh băn khoăn, phân vân, vò đầu bứt trán, mặt đăm đăm chiêu chiêu, cậu Tú Tân thì 

điên người lên, bà Văn Minh sốt cả ruột, cô Tuyết đau khổ  . 

    Mỗi người trong đám đông mấy trăm người đều sắm cho mình một mặt nạ thích hợp 

như trong hội hóa trang:  kẻ thì “ho khạc mếu máo”, kẻ thì “cầm mũ nghiêm trang”, kẻ 

thì khóc lặng đi, kẻ thì lúc nào cũng đăm đăm, chiêu chiêu, kẻ thì “trên mặt lại hơi có 

một vẻ buồn lãng mạn rất đúng mốt nhà có đám” Phù hợp với không khí của một tang 

gia , từ cái mặt nạ ấy để bộ mặt thật của lũ người ấy hiện nguyên hình và bóc trần mặt 

nạ của cả XH thượng lưu tư sản thành thị. 

- Bản chất bên trong: 

    Mỗi nhân vật niềm hạnh phúc gắn liền với tính cách riêng. 

    Hình thức >< bản chất để phơi bày sự lố bịch, vô đạo đức, thiếu văn hóa của lũ con 

cháu đại bất hiếu trong một gia đình thừa tiền mà thiếu tình. 

+  Quang cảnh đám tang 

- Bề ngoài thật long trọng, “gương mẫu” nhưng thực chất chẳng khác gì đám rước, nhố 

nhăng, lố bịch có đủ “kiệu bát cống, lợn quay đi lọng, kèn Tây kèn ta, vòng hoa câu 

đối”; hỗn tạp của các nền văn hóa. 

   Từ trưởng bối đến “giai thanh gái lịch” thản nhiên nói chuyện, “bình phẩm‟, “cười 

tình”…thể hiện sự háo sắc, vô văn hóa. 

- Đỉnh điểm của sự giả dối diễn ra lúc hạ huyệt khi cậu tú Tân yêu cầu mọi người tạo 

dáng để chụp ảnh, con cháu tự nguyện trở thành những diễn viên đại tài và nhất là “màn 

kịch siêu hạng” của ông Phán mọc sừng. 

- Nghệ thuật:  

+Tạo tình huống trào phúng cơ bản rồi mở rộng ra những tình huống khác. 

+ Phát hiện những chi tiết đối lập gay gắt cùng tồn tại trong một con người, sự vật, sự 

việc. 

+ Thủ pháp cường điệu, nói ngược, nói mỉa…được sử dụng một cách linh hoạt. 

+ Miêu tả biến hóa, linh hoạt và sắc sảo đến từng chi tiết, nói trúng nét riêng của từng 

nhân vật. 

- Ý nghĩa văn bản 

Đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia là một bi hài kịch, phơi bày bản chất nhố 

nhăng, đồi bại của một gia đình đồng thời phản ánh bộ mặt thật của xã hội thượng lưu 

thành thị trước Cách mạng tháng Tám. 

 

    Tác phẩm Chí Phèo (Nam Cao) 

a)  Tác giả Nam Cao. 

Nam Cao (1917 – 1951) là một trong những cây bút viết truyện ngắn rất thành công của 

dòng văn học hiện thực phê phán thời kì trước Cách mạng. 



- Quan điểm nghệ thuật 

+ Trước Cách mạng: Nghệ thuật phải bám sát cuộc đời, gắn bó với đời sống của nhân 

dân lao động; nhà văn phải có đôi mắt của tình thương, tác phẩm văn chương hay, có 

giá trị phải chứa đựng nội dung nhân đạo sâu sắc; văn chương nghệ thuật là lĩnh vực đòi 

hỏi phải khám phá, tìm tòi, sáng tạo; lao động nghệ thuật là một hoạt động nghiêm túc, 

công phu; người cầm bút phải có lương tâm. 

+ Sau Cách mạng: Nam Cao vẫn sáng tác theo quan điểm đúng đắn, tích cực. 

- Sự nghiệp văn học: Viết về người trí thức tiểu tư sản nghèo và người nông dân nghèo 

(trước Cách mạng); phục vụ kháng chiến (sau Cách mạng). 

- Phong cách nghệ thuật  

+ Có hứng thú khám phá “ con người trong con người‟, có biệt tài diễn tả, phân tích tâm 

lí nhân vật. 

+ Thường viết về cái nhỏ nhặt, bình thường nhưng có sức khái quát lớn và đặt ra những 

vấn đề xã hội lớn lao, nêu những triết lí nhân sinh sâu sắc, quan điểm nghệ thuật tiến 

bộ. 

+ Giọng văn tỉnh táo sắc lạnh mà nặng trĩu suy tư; buồn thương chua chát mà đằm thắm 

yêu thương. Ngôn từ sống động, tinh tế mà giản dị, gần gũi. 

b) Đoạn trích “Chí Phèo” 

Truyện ngắn “Chí Phèo” lúc đầu có tên là “Cái lò gạch cũ”. Khi in thành sách lần đầu 

(1941), Nhà xuất bản Đời mới Hà Nội tự ý đổi tên là “Đôi lứa xứng đôi”. Năm 1946, 

khi in trong tập “Luống cày”, tác giả đặt lại tên là “Chí Phèo”. Tác phẩm thuộc đề tài 

người nông dân nghèo trước Cách mạng. 

Hình tượng nhân vật Chí Phèo 

- Chí Phèo – người nông dân lương thiện: có một hoàn cảnh riêng đặc biệt nhưng vẫn 

có nét chung của những người nông dân lao động( chăm chỉ, trong sáng, giàu tự trọng 

và có những ước mơ thật giản dị...) 

- Chí Phèo – thằng lưu manh, “con quỷ dữ”: vì ghen tuông vô cớ, bá Kiến đã đẩy Chí 

Phèo vào tù. Nhà tù thực dân tiếp tay cho địa chủ phong kiến biến một người nông dân 

lương thiện thành một thằng lưu manh, một con quỷ dữ ở làng Vũ Đại (sự biến đổi nhân 

hình, nhân tính của Chí Phèo,...) 

- Chí Phèo – bi kịch của người sinh ra là người nhưng không được làm người: cuộc gặp 

gỡ với thị Nở và sự yêu thương chăm sóc chân thành của thị đã đánh thức tính người 

trong Chí. Hắn muốn làm người lương thiện, muốn làm hòa với mọi người. Bị thị Nở từ 

chối, Chí rơi vào bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người, bị dồn đến đường cùng. Trong 

cơn phẫn quất, tuyệt vọng, Chí Phèo đã giết bá Kiến rồi tự sát. Cái chết ấy cho thấy 

niềm khao khát cháy bỏng được sống lương thiện của Chí Phèo và có sức tố cáo mãnh 

liệt xã hội thuộc địa phong kiến. Nó cũng chứng tỏ cảm quan hiện thực sâu sắc của 

Nam Cao. 

- Giá trị của tác phẩm: phản ánh tình trạng một bộ phận nông dân bị tha hóa, mâu 

thuẫn giữa nông dân và địa chủ, giữa các thế lực ác bá ở địa phương (hiện thực) ; Cảm 



thương sâu sắc trước cảnh người nông dân cố cùng bị lăng nhục; phát hiện và miêu tả 

phẩm chất tốt đẹp của người nông dân ngay khi tưởng như họ bị biến thành quỷ dữ; 

niềm tin vào bản chất lương thiện của con người (nhân đạo). 

- Nghệ thuật 

+ Xây dựng những nhân vật điển hình vừa có ý nghĩa tiêu biểu vừa sống động, có cá 

tính độc đáo và nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật sắc sảo. 

+ Kết cấu truyện mới mẻ, tưởng như tự do nhưng lại rất chặt chẽ, lô gích 

+ Cốt truyện và các tình tiết hấp dẫn, biến hóa giàu kịch tính. 

+ Ngôn ngữ sống động, vừa điêu luyện lại gần gũi tự nhiên; giọng điệu đan xen biến 

hóa, trần thuật linh hoạt. 

- Ý nghĩa văn bản 

 Chí Phèo tố cáo mạnh mẽ xã hội thuộc địa phong kiến tàn bạo đã cướp đi cả nhân hình 

và nhân tính của người nông dân lương thiện đồng thời nhà văn phát hiện và khẳng định 

bản chất tốt đẹp của con người ngay cả khi tưởng như họ đã bị biến thành quỷ dữ. 

 

PHẦN III. KIẾN THỨC LÀM VĂN 

1. Lí thuyết chung về các bài làm văn. 

a. Nghị luận văn học 

* Tìm ý: 

- Tự tái hiện lại kiến thức đã học về những giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm 

đang bàn đến. 

- Trả lời các câu hỏi sau: 

+ Xác định giá trị nội dung: tác phẩm ấy chứa đựng bao nhiêu nội dung? Đó là 

những nội dung nào? Qua mỗi nội dung, tác giả thể hiện thái độ, tình cảm gì? Gửi gắm 

thông điệp gì đến người đọc? 

+ Xác định giá trị nghệ thuật: để làm bật lên giá trị nội dung, nhà văn đã sử dụng 

những hình thức nghệ thuật nào? 

* Lập dàn ý: (Chú ý đảm bảo bố cục 3 phần của bài văn) 

- Mở bài: 

+ Giới thiệu vài nét cơ bản về tác giả 

+ Giới thiệu hoàn cảnh ra đời, xuất xứ của tác phẩm 

+ Giới thiệu vấn đề cần nghị luận 

- Thân bài: 

+ Nêu luận điểm 1 - luận cứ 1, luận cứ 2 (Chỉ ra nội dung thứ nhất là gì? Trong đó 

chứa đựng giá trị nghệ thuật gì? Giá trị tư tưởng tình cảm gì?) 

+ Nêu luận điểm 2 – luận cứ 1, luận cứ 2 (Chỉ ra nội dung thứ hai là gì? Trong đó 

chứa đựng giá trị nghệ thuật gì? Giá trị tư tưởng tình cảm gì?) 

…. 

+ Nhận định chung: chỉ ra thành công về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm (Có 

thể mở rộng bằng cách so sánh với các tác phẩm khác cùng thơi) 



- Kết bài: 

+ Khẳng định giá trị văn học của tác phẩm ở hai mặt nội dung và nghệ thuật. 

b. Nghị luận xã hội 

* Lập dàn ý: 

- Mở bài: 

+ Nêu vấn đề 

- Thân bài: 

+ Giải thích: nếu là câu nói/ý kiến có hai vế thì giải thích hai vế rồi giải thích cả câu. 

+ Bàn luận: 

 Ý nghĩa của tư tưởng (chứng minh, so sánh, phân tích, đối chiếu… để chỉ ra 

chỗ đúng) 

 Phê phán, bác bỏ tư tưởng trái ngược 

+ Bài học nhận thức và hành động 

 Về nhận thức: đúng/sai? 

 Về hành động: cần làm gì? 

- Kết bài: Khái quát lại vấn đề nghị luận 

PHẦN IV. MỘT SỐ ĐỀ MINH HỌA 

 

1. ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 

ĐỀ 1:  Đọc văn bản và thực hiện yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: 

Con ong làm mật yêu hoa 

Con cá bơi yêu nước; con chim ca yêu trời 

Con người muốn sống con ơi 

Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. 

Một ngôi sao chẳng sáng đêm 

Một thân lúa chín chẳng nên mùa vàng 

Một người đâu phải nhân gian 

Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi! 

( Trích Tiếng ru – Tố Hữu) 

Câu 1. Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn thơ trên (1,0 điểm). Đặc trưng cơ bản 

nhất của phong cách ngôn ngữ này là gì? ( 1,0 điểm) 

Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ? (1,0 điểm).  Đoạn thơ viết theo thể 

thơ gì? (1,0 điểm). 

Câu 3. Trong bốn dòng thơ đầu, biện pháp tu từ chủ yếu nào được sử dụng? (1,0 điểm). 

Tác dụng của biện pháp tu từ ấy? (1,0 điểm) 

Câu 4. Tác giả đặt tên bài thơ là Tiếng ru. Hãy viết một đoạn văn 7-10 dòng để nêu cảm 

nhận của anh, chị về tiếng ru trong đoạn thơ này .(4,0 điểm). 

 

Gợi ý nội dung và biểu điểm 

 



ĐỀ NỘI DUNG ĐIỂM 
 Câu 1:  Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.  

 Đặc trưng cơ bản nhất của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật  là tính 

hình tượng.  

Trả lời sai hoặc không trả lời. 0 đ 

1.0 

1,0 

Câu 2: Phương thức : Biểu cảm 

 Thể thơ lục bát. 

Trả lời sai hoặc không trả lời. 0 đ 

1.0 

1.0 

Câu 3: Trong 4 dòng thơ đầu, biện pháp tu từ chủ yếu được sử dụng 

là phép điệp: điệp từ, điệp cấu trúc. 

Tác dụng: tạo nhịp thơ thiết tha, nhấn mạnh thông điệp cần nhắn 

nhủ… 

1.0 

 

1.0 

Câu 4. 

  a) Yêu cầu về kĩ năng:  

- Biết cách viết đoạn văn nghị luận, vận dụng tốt các thao tác lập 

luận để trình bày vấn đề một cách thuyết phục. 

- Đoạn văn có bố cục chặt chẽ, mạch lạc, luận điểm luận cứ rõ ràng, 

hành văn trong sáng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 

b) Yêu cầu về kiến thức: HS có thể trình bày nhiều cách khác nhau 

nhưng cần phải nêu được cảm nhận về tiếng ru cũng là lời nhắn nhủ: 

cần phải sống giàu yêu thương, gắn bó với đồng chí, đồng bào, anh 

em…để cùng nhau xây đắp cuộc sống tươi đẹp. 

1.0 

 

 

 

3.0 

 

ĐỀ 2.  Đọc đoạn trích và thực hiện yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: 

 (1) Ứng xử là thái độ, hành vi, lời nói thích hợp trong quan hệ giao tiếp giữa người với 

người, giữa người với thiên nhiên. Thuật ngữ văn hóa đặt trước ứng xử có nghĩa là tô 

đậm chiều cao phẩm chất, chiều rộng quan hệ của người ứng xử. Có con người là có 

cách ứng xử giữa họ với nhau, giữa họ với môi trường sống. Nhưng văn hóa ứng xử 

được hình thành từ khi văn minh phát triển ở một cấp độ nào đó nhằm diễn đạt cách 

ứng xử con người đối với thiên nhiên, đối với xã hội và đối với chính mình…  

(2) Ở các nền văn hóa khác nhau có hệ chuẩn không giống nhau, nhưng vẫn có giá trị 

chung. Đó là sống có lý tưởng, trung với nước, hiếu với cha mẹ, tình thương đối với 

đồng bào, trung thực với bạn bè, giữ chữ tín trong mọi quan hệ. Trong văn hóa phương 

Đông, Khổng tử khuyên mọi người tu tâm dưỡng tín với sáu chữ: nhất nhật tam tĩnh 

ngô thân. Đối với người Nhật, nhân cách văn hóa được công thức hóa: thiện, ích, đẹp. 

Nước ta coi trọng mục tiêu giá trị: chân, thiện, mỹ. Ở châu Âu, người ta nói tính cách, 

khi bàn giá trị nhân cách tiêu biểu dân tộc. Tính cách Nga được thể hiện ở lòng đôn 

hậu, tình thủy chung, nghĩa cử quốc tế cao cả. Khẩu hiệu tri thức là sức mạnh được 

nhiều nước tư bản châu Âu viện dẫn và ảnh hưởng tới hành động đã mấy trăm năm. Bí 

quyết hàng đầu của người Do Thái là sự trọng học, đề cao vai trò của trí tuệ, tôn sùng 



học vấn và tài năng. Để con gái lấy được học giả, hoặc lấy được con người là học giả 

làm vợ thì không tiếc tài sản. Tuy nhiên, họ cũng coi tri thức mà thiếu thực tiễn chẳng 

khác nào chú lừa chỉ biết thồ trên lưng sách vở.  

Câu 1. Nêu nội dung chính của từng đoạn trong văn bản trên. (2,0 điểm).  

Câu 2. Xác định thao tác lập luận chủ yếu được sử dụng ở đoạn (1) và (2). (2,0 điểm). 

Câu 3. Hãy nên ít nhất 2 tiêu chí giao tiếp thể hiện văn hóa ứng xử trong cuộc sống 

hàng ngày. (2,0 điểm). 

Câu 4. Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 7-10 dòng trình bày suy nghĩ về cách ứng 

xử của con người với chính mình.  (4,0 điểm). 

 

Gợi ý nội dung và biểu điểm 

 

ĐỀ NỘI DUNG ĐIỂM 
 Câu 1: Đoạn (1): Giải thích ý nghĩa khái niệm “văn hóa ứng xử”  

Đoạn (2): Các nền văn hóa khác nhau có hệ chuẩn không không 

giống nhau, nhưng vẫn có giá trị chung  

1.0 

1,0 

Câu 2:  Thao tác lập luận chủ yếu : Đoạn (1): Thao tác lập luận giải 

thích. Đoạn (2): Thao tác lập luận so sánh 

1.0 

1.0 

Câu 3: Khi giao tiếp với người trên tuổi phải có lời thưa gửi .  

- Phải biết xin lỗi, cảm ơn. 

 - Khi đối thoại với một người nào đó phải chú ý nhường lượt lời cho 

họ 

2.0 

 
 

Câu 4. 

  a) Yêu cầu về kĩ năng:  

- Biết cách viết đoạn văn nghị luận, vận dụng tốt các thao tác lập 

luận để trình bày vấn đề một cách thuyết phục. 

- Đoạn văn có bố cục chặt chẽ, mạch lạc, luận điểm luận cứ rõ ràng, 

hành văn trong sáng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 

b) Yêu cầu về kiến thức: HS có thể trình bày nhiều cách khác nhau 

nhưng cần phải đề cập các ý sau: 

 + Cách ứng xử với chính mình: Là thái độ, suy nghĩ, đánh giá về 

chính bản thân mình.   

+ Con người cần có thái độ ứng xử văn hóa với chính bản thân mình 

vì bất kì một người nào cũng cần hiểu rõ bản thân mình . Từ chỗ 

hiểu rõ bản thân, con người phải có thái độ, suy nghĩ , đúng đắn, tích 

cực về chính mình thì từ đó mới có thái độ, suy nghĩ tích cực về 

người khác. 

 + Thái độ ứng xử văn hóa với chính bản thân là hiểu rõ điểm mạnh, 

điểm yếu của bản thân . Biết phát huy điểm mạnh, hạn chế, khắc 

1.0 

 

 

 

 

3.0 



phục điểm yếu . Không tự đánh giá quá cao về bản thân mình đồng 

thời cũng không tự hạ thấp mình. Trân trọng, giữ gìn cả vẻ đẹp hình 

thức và vẻ đẹp tâm hồn.  

+ Việc hình thành văn hóa ứng xử với chính bản thân sẽ nâng cao giá 

trị bản thân . Là cơ sở, nền tảng trong quan hệ ứng xử với những 

người xung quanh  

+ Vậy nên trước khi nhận thức, đánh giá về người khác, cần nhận 

thức, đánh giá về chính mình 

 

ĐỀ 3: Đọc đoạn trích và thực hiện yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: 

  Gần đây có nhiều khẩu hiệu, bích chương, bài báo …kêu gọi phải “nói không với cái 

xấu”, như phải nói không với ma túy, xì ke, mại dâm, quan hệ tình dục sớm…Thế nhưng 

nói “không” không phải chuyện dễ, nhất là ở lứa tuổi vị thành niên. Ở các nước, dạy 

trẻ cách nói không là một kĩ năng sống quan trọng hàng đầu. 

  Dạy trẻ nói “không” là một điều cần thiết! Nhưng vì sao khó nói “không”? 

  Thường là vì sợ mất bạn bè, sợ bạn bè coi khinh. Thực ra khi nói “không” thì trẻ đã 

chứng tỏ mình có nghị lực, có quan điểm riêng, có sức mạnh tinh thần cứng cỏi, đã 

trưởng thành và có ý thức trách nhiệm với bản thân. Có thể có người trong nhóm bạn 

chê cười nhưng đa số chắc chắn sẽ nể phục. Một người bạn tốt luôn tôn trọng quan 

điểm cá nhân của người khác chứ không ép uổng, bó buộc người khác phải giống mình. 

Một người ép ta làm điều ta không thích-nhất là điều này lại có hại- thì rõ ràng đó là 

người bạn không tốt. Mất càng hay chứ sao!” 

                             (Trích Thư gửi người bận rộn- Đỗ Hồng Ngọc) 

Câu 1: Dấu …trong đoạn 1 tương đương với phép tu từ nào? (1,0 điểm). Hiệu quả diễn 

đạt của nó trong đoạn trích? (1,0 điểm). 

Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là gì? (1,0 điểm). Đặt nhan đề cho 

đoạn trích? (1,0 điểm). 

Câu 3. Theo tác giả, vì sao trẻ không nên ngại khi nói “không” với cái xấu? (2,0 điểm). 

Câu 4.Theo anh, chị làm thế nào để nói “không” với cái xấu? Trả lời bằng đoạn văn 7-

10 dòng. (4,0 điểm). 

 

Gợi ý nội dung và biểu điểm 
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 Câu 1: Dấu “…” trong đoạn 1 tương đương với phép tu từ liệt kê.  

- Hiệu quả diễn đạt của nó trong đoạn trích là nhấn mạnh ý: còn 

nhiều hình thức kêu gọi và cũng còn nhiều cái xấu chưa được nêu ra. 

Trả lời sai hoặc không trả lời. 0 đ 

1.0 

1,0 

Câu 2: Phương thức nghị luận.  

- HS có thể đặt nhan đề khác nhau nhưng cần đảm bảo nêu được 

1.0 

1.0 



ngắn gọn ý chính. Ví dụ: Nói không với cái xấu, Nói không không 

phải dễ, Hãy dạy trẻ biết nói không… 

Câu 3: Theo tác giả, trẻ không nên ngại khi nói “không” với cái xấu 

vì khi nói “không” thì trẻ đã chứng tỏ mình có nghị lực, có quan 

điểm riêng, có sức mạnh tinh thần cứng cỏi, đã trưởng thành và có ý 

thức trách nhiệm với bản thân. Có thể có người trong nhóm bạn chê 

cười nhưng đa số chắc chắn sẽ nể phục. 

2.0 

 
 

Câu 4-  a) Yêu cầu về kĩ năng:  

- Biết cách viết đoạn văn nghị luận, vận dụng tốt các thao tác lập 

luận để trình bày vấn đề một cách thuyết phục. 

- Đoạn văn có bố cục chặt chẽ, mạch lạc, luận điểm luận cứ rõ ràng, 

hành văn trong sáng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 

b) Yêu cầu về kiến thức: HS có thể trình bày nhiều cách khác nhau 

nhưng cần phải đưa ra nhiều giải pháp từ kinh nghiệm bản thân, đảm 

bảo ít nhất nêu được từ hai giải pháp trở lên.Các giải pháp xuất phát 

từ ý thức và hành động cụ thể như: 

+Có lập trường vững vàng, quan sát để nhận biết đúng sai 

+ Hỏi ý kiến người lớn nếu thấy có vấn đề hoặc biểu hiện của cái xấu 

để ứng phó hợp lí. 

+ Tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội để nâng cao sự hiểu 

biết 

+ Rèn luyện thói quen giải trí lành mạnh 

1.0 

 

 

 

 

3.0 

 

ĐỀ 4:  Đọc đoạn trích và thực hiện yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: 

Trong dòng đời vội vã có nhiều người dường như đã quên đi tình nghĩa giữa 

người với người. Nhưng đã là cuộc đời thì đâu phải chỉ trải đầy hoa hồng, đâu phải ai 

sinh ra cũng có được cuộc sống giàu sang, có được gia đình hạnh phúc toàn diện mà 

còn đó nhiều mảnh đời đau thương, bất hạnh cần chúng ta sẻ chia, giúp đỡ.Chúng ta 

đâu chỉ sống riêng cho mình, mà còn phải biết quan tâm tới những người khác. (Đó 

chính là sự “cho” và “nhận” trong cuộc đời này) 

“Cho” và “nhận” là hai khái niệm tưởng chừng như đơn giản nhưng số người 

cóthể cân bằng được nó lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ai cũng có thể nói “Những 

ai biết yêu thương sẽ sống tốt đẹp hơn” hay “Đúng thế, cho đi là hạnh phúc hơn nhận 

về”. Nhưng tự bản thân mình, ta đã làm được những gì ngoài lời nói? Cho nên, giữa 

nói và làm lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hạnh phúc mà bạn nhận được khi 

cho đi chỉ thật sự đến khi bạn cho đi mà không nghĩ ngợi đến lợi ích của chính bản thân 

mình. Đâu phải ai cũng quên mình vì người khác. Nhưng xin đừng quá chú trọng đến 

cái tôi của chính bản thân mình. Xin hãy sống vì mọi người để cuộc sống không đơn 

điệu và để trái tim có những nhịp đập yêu thương. 



Cuộc sống này có qua nhiều điều bất ngờ nhưng cái quan trọng nhất thực sự tồn 

tại là tình yêu thương. Sống không chỉ là nhận mà còn phải biết cho đi. Chính lúc ta 

cho đi nhiều nhất lại là lúc ta được nhận lại nhiều nhất. 

                                      (Trích “Lời khuyên cuộc sống…”) 

Câu 1. Trong văn bản trên, tác giả chủ yếu sử dụng thao tác lập luận nào? (1.0 điểm). 

Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản? (1.0 điểm). 

Câu 2. Nêu nội dung chính của văn bản trên? (2.0  điểm) 

Câu 3. Hãy giải thích vì sao người viết cho rằng: “Hạnh phúc mà bạn nhận được khi 

cho đi chỉ thật sự đến khi bạn cho đi mà không nghĩ ngợi đến lợi ích của chính bản thân 

mình’’? (2.0 điểm) 

Câu 4. Cho biết suy nghĩ của anh/chị về quan điểm của người viết: “Chính lúc ta cho đi 

nhiều nhất lại là lúc ta được nhận lại nhiều nhất”. Trả lời trong đoạn văn khoảng 7-10 

dòng. (4.0 điểm)  
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 Câu 1: Thao tác lập luận: phân tích  

Phương thức biểu đạt :Nghị luận 

1.0 

1,0 

 Câu 2: - Nội dung chính của đoạn văn: bàn về  vấn đề “cho” và 

“nhận” trong cuộc sống. 

2.0 
 

 Câu 3 .Người viết cho rằng: “Hạnh phúc mà bạn nhận được khi cho 

đi chỉ thật sự đến khi bạn cho đi mà không nghĩ ngợi đến lợi ích của 

chính bản thân mình” bởi vì đó là sự “cho” xuất phát từ tấm lòng, từ 

tình yêu thương thực sự, không vụ lợi, không tính toán hơn thiệt. 

2.0 

 
 

Câu 4. 

  a) Yêu cầu về kĩ năng:  

- Biết cách viết đoạn văn nghị luận, vận dụng tốt các thao tác lập 

luận để trình bày vấn đề một cách thuyết phục. 

- Đoạn văn có bố cục chặt chẽ, mạch lạc, luận điểm luận cứ rõ ràng, 

hành văn trong sáng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 

b) Yêu cầu về kiến thức: HS có thể trình bày nhiều cách khác nhau 

nhưng cần phải nhấn mạnh được đó là quan điểm hoàn toàn đúng 

đắn, đúng với mọi người, mọi thời đại, như là một quy luật của cuộc 

sống, khuyên mỗi người hãy cho đi nhiều hơn để được nhận lại 

nhiều hơn. 

1.0 

 

 

 

 

3.0 

 

ĐỀ 5: Đọc văn bản và thực hiện yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: 

HAI BIỂN HỒ 



Người ta bảo ở bên Paletxtin có hai biển hồ. Biển hồ thứ nhất gọi là biển Chết. 

Đúng như tên gọi, không có một sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ 

này. Nước trong hồ không có một loài cá nào có thể sống nổi mà người uống phải cũng 

bị bệnh. Ai ai cũng đều không muốn sống ở gần đó. Biển hồ thứ hai là biển Galilê. Đây 

là biển hồ thu hút nhiều khách du lịch nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh 

mát rượi, con người có thể uống được và cá cũng sống được. Nhà cửa được xây cất rất 

nhiều ở nơi đây. Vườn cây xung quanh tốt tươi nhờ nguồn nước này. 

Nhưng điều kì lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ sông 

Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển Chết. Biển Chết đón nhận và giữ lại riêng cho 

mình mà không chia sẻ nên nước trong biển Chết trở nên mặn chát. Biển hồ Galilê cũng 

đón nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ 

vậy nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muông thú và 

con người. 

Một định lí trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình: một ánh lửa sẻ chia là một 

ánh lửa lan tỏa. Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi. Đôi môi hé mở mới 

thu nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập niềm vui 

sướng. 

Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ riêng cho mình. Sự sống trong họ 

rồi cũng sẽ chết dần chết mòn như nước trong lòng biển Chết. 

(Theo Cửa sổ tâm hồn) 

Câu 1: Xác định hai hình ảnh chính mang tính biểu tượng trong văn bản. (2,0 điểm) 

Câu 2: Hãy cho biết ý nghĩa biểu tượng của mỗi hình ảnh đã xác định ở câu 1. (2,0 

điểm) 

Câu 3: Văn bản trên muốn gửi gắm thông điệp gì? (2.0 điểm) 

Câu 4: Viết một đoạn văn khoảng 7-10 dòng nêu suy nghĩ của anh, chị về bài học rút ra 

từ văn bản ( 4,0 điểm) 
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 Câu 1: Hai hình ảnh chính mang tính biểu tượng trong văn bản: 

- Biển Chết 

- Biển hồ Galilê 

 

1.0 

1,0 

Câu 2: Ý nghĩa biểu tượng của mỗi hình ảnh: 

- Biển Chết: con người sống ích kỉ, chỉ biết đón nhận chứ không biết 

chia sẻ cho người khác nên sống vô nghĩa, cô độc và không được ai 

yêu thích. 

_ Biển hồ Galilê: con người sống chan hòa, biết đón nhận và chia sẻ 

cho những người xung quanh nên luôn được mọi người yêu mến, 

trân trọng và sống có ích cho cuộc đời. 

 

1.0 

 

1.0 



Câu 3. Thông điệp của văn bản: 

- Nói lên quy luật của cuộc sống: những người ích kỉ, chỉ biết nhận 

chứ không cho đi sẽ sống vô nghĩa, cô độc và không ai yêu mến; 

ngược lại, những người sống chan hòa, biết đón nhận và chia sẻ cho 

những người xung quanh sẽ luôn được mọi người yêu mến, trân 

trọng và sống có ích cho cuộc đời. 

- Từ đó, khuyên mỗi chúng ta phải sống chan hòa, hào phóng, biết 

đón nhận và sẻ chia để cuộc sống luôn tràn đầy yêu thương và ý 

nghĩa. 

2.0 

 

 

 

 

 

 
 

Câu 4: Viết đoạn văn 

a) Yêu cầu về kĩ năng:  

- Biết cách viết đoạn văn nghị luận xã hội, vận dụng tốt các thao tác 

lập luận để trình bày vấn đề một cách thuyết phục. 

- Đoạn văn có bố cục chặt chẽ, mạch lạc, luận điểm luận cứ rõ ràng, 

hành văn trong sáng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 

b) Yêu cầu về kiến thức:  

HS có thể trình bày nhiều cách khác nhau nhưng cần đề cập đến một 

số ý cơ bản sau: 

- Thấy được quy luật cho và nhận trong cuộc đời. 

- Con người phải sống chan hòa, hào phóng, biết chia sẻ và yêu 

thương. 

- Trong xã hội hiện nay, nhiều người không ý thức được quy luật 

này, sống ích kỉ và tính toán, thích trục lợi từ người khác, thậm chí 

sẵn sàng hãm hại người khác. Họ thật đáng phê phán và cần được 

nhắc nhở, cảnh tỉnh để trở nên tốt hơn. 

 

1.0 

 

 

 

 

3.0 
 

  

2. ĐỀ KIỂM TRA (từ 1 tiết trở lên) 

ĐỀ 1:  

I. Đọc hiểu (4,0 điểm). 

Đọc đoạn trích  và thực hiện yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: 

          Mỗi người, dù ít hay nhiều, dù nặng hay nhẹ, đều đã từng phạm lỗi, làm sai trong 

đời, đó là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, thái độ của con người đối với lỗi lầm hoàn 

toàn khác nhau. Có một số người dám dũng cảm thừa nhận mình làm sai, dám gánh vác 

trách nhiệm, như cậu học trò ở Hải Phòng, vô tình làm vỡ gương ôtô mà không có chủ 

xe ở đó, đã để lại bức thư xin lỗi và số điện thoại với mong muốn được đền bù. Cũng có 

những người trốn tránh lỗi lầm, rũ bỏ trách nhiệm. Kì thực, nhận lỗi, gánh vác trách 

nhiệm là nghĩa vụ mà mỗi người đều nên làm, bất cứ ai, nếu không muốn phá hỏng 

danh dự của mình. Đây là phẩm đức tối thiểu mà mỗi người nên chuẩn bị cho mình. 



          Nhận lỗi, gánh vác trách nhiệm cần dũng khí. Dũng khí này bắt nguồn từ cảm 

giác chính nghĩa của con người – lòng tự trọng của nhân loại. Lòng tự trọng là tất cả 

những thứ cơ bản nhất của lương thiện và nhân từ. Nó khiến con người có hành vi đúng 

đắn, tư tưởng cao thượng, tín ngưỡng chân chính, cuộc sống tốt đẹp. Chúng ta nên 

“gieo” nhận lỗi lầm, gánh vác trách nhiệm vào cõi lòng, để chúng trở thành một kiểu ý 

thức mãnh liệt trong não chúng ta. 

                                             (Trích nguồn Internet) 

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì? (0,5  điểm) 

Câu 2. Hãy chỉ ra nội dung chính văn bản. (1.0 điểm) 

Câu 3. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ trong câu “Chúng ta nên “gieo” nhận 

lỗi lầm, gánh vác trách nhiệm vào cõi lòng, để chúng trở thành một kiểu ý thức mãnh 

liệt trong não chúng ta.”? (1,5 điểm) 

Câu 4.  Nhận thức của em từ đoạn trích trên. (1.0 điểm) 

Câu 5.  (6,0 điểm). 

Viết đoạn văn khoảng 300 chữ , thể hiện suy nghĩ của em về quan niệm nêu ra ở phần 

 Đọc –  hiểu: “Kì thực, nhận lỗi, gánh vác trách nhiệm là nghĩa vụ mà mỗi người đều 

nên làm, bất cứ ai, nếu không muốn phá hỏng danh dự của mình.” 
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Đọc 

hiểu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính : Nghị luận 

Trả lời sai hoặc không trả lời. 0 đ 

0.5 
 

Câu 2: Nội dung chính: Con người cần biết nhận lỗi, gánh vác trách 

nhiệm khi phạm lỗi, làm sai. 

1.0 

Câu 3. Biện pháp tu từ ẩn dụ: “gieo” nhận lỗi lầm, gánh vác trách 

nhiệm vào cõi lòng.”  có tác dụng: nhấn mạnh tinh thần dám nhận 

lỗi lầm, gánh vác trách nhiệm. Cần tự giác, chủ động ăn sâu vào ý 

thức như là bản chất, tính cách của mỗi người. 

1.5 

 

 
 

Câu 4: Cần phải nhận lỗi khi mình làm sai, có nhận lỗi mới có thể 

sửa sai, biết gánh vác trách nhiệm đó là danh dự của mỗi cá nhân. 

1,0 

Câu 5. Viết đoạn văn 

a) Yêu cầu về kĩ năng:  

- Biết cách viết đoạn văn nghị luận, vận dụng tốt các thao tác lập 

luận để trình bày vấn đề một cách thuyết phục. 

- Đoạn văn có bố cục chặt chẽ, mạch lạc, luận điểm luận cứ rõ ràng, 

hành văn trong sáng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 

b) Yêu cầu về kiến thức:  

HS có thể trình bày nhiều cách khác nhau nhưng cần thể hiện được ý 

 

0.5 
 



 

 

 

 

 

Làm 

văn 

nghĩa thông điệp của văn bản: Trong cuộc sống, con người cần  biết 

nhận lỗi, có ý thức chịu trách nhiệm trước những sai lầm của bản 

thân. 

* Giải thích 
– Nghĩa vụ: Là bổn phận, yêu cầu bắt buộc mà nếu không thực hiện 

sẽ phải chịu hậu quả. 

– Danh dự: là nhân cách, uy tín của cá nhân 

=> Nội dung của quan điểm: Tinh thần tự giác nhận lỗi, gánh vác 

trách nhiệm khi mắc lỗi là điều cần thiết, là yêu cầu bắt buộc mà mỗi 

người cần có để giữ gìn, bảo vệ uy tín, nhân cách của mình. 

* Bàn luận 
– Nhận lỗi là dám nhìn thẳng vào những sai lầm, khuyết điểm của 

bản thân. Vì thế, tự bản thân sẽ có ý thức sửa chữa, lại được mọi 

người chân thành góp ý, giúp đỡ. Nhờ vậy, ta  sẽ hoàn thiện bản 

thân, tiến bộ. Nhận lỗi là sống thành thật với mình, với mọi người -> 

được tin cậy, yêu mến, tôn trọng. 

– Gánh trách nhiệm là ý thức khắc phục hậu quả những sai lầm của 

bản thân; thể hiện sự chân thành, thái độ thiện chí muốn bù đắp 

những tổn thất do mình gây ra -> sẽ nhận được sự cảm thông, bao 

dung. 

– Nhận lỗi và gánh trách nhiệm là biểu hiện của lòng tự trọng, sự can 

đảm. Nếu không nhận lỗi, gánh vác trách nhiệm tự bản thân sẽ đánh 

mất danh dự. 

– Phê phán những người không biết nhận lỗi, không chịu gánh trách 

nhiệm khi gây lỗi, thậm chí còn chối tội, đùn đẩy trách nhiệm cho 

người khác. 

* Bài học nhận thức và hành động:  Mỗi người cần có ý thức về 

bản thân và chịu trách nhiệm trước hành động của chính mình. 

*  Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có cảm xúc, có suy nghĩ riêng về 

vấn đề nghị luận. 
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ĐỀ 2:  

I. Đọc hiểu (4,0 điểm).  

             Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi: 

Sáu con người, do sự tình cờ của số phận, mắc kẹt vào cùng một cái hang rất tối 

và lạnh. Mỗi người chỉ còn một que củi nhỏ trong khi đống lửa chính đang lụi dần. 

Người phụ nữ đầu tiên định quẳng que củi vào lửa, nhưng đột nhiên rụt tay lại. 

Bà vừa nhìn thấy một khuôn mặt da đen trong nhóm người da trắng. Người thứ hai lướt 

qua các bộ mặt quanh đống lửa, thấy một người trong số đó không đi chung nhà thờ với 

ông ta. Vậy là thanh củi cũng bị thu về. Người thứ ba trầm ngâm trong một bộ quần áo 



nhàu nát. Ông ta kéo áo lên tận cổ, nhìn người đối diện, nghĩ thầm:“Tạo sao mình lại 

phải hi sinh thanh củi để sưởi ấm cho con heo béo ị giàu có kia?”. Người đàn ông giàu 

lui lại một chút, nhẩm tính: “Thanh củi trong tay, phải khó nhọc lắm mới kiếm được, tại 

sao ta phải chia sẻ nó với tên khố rách áo ôm lười biếng đó?”. Ánh lửa bùng lên một 

lần cuối, soi rõ khuôn mặt người da đen đang đanh lại, lộ ra những nét hằn thù: 

“Không, ta  không cho phép mình dùng thanh củi này sưởi ấm những gã da trắng!”. 

Chỉ còn lại người cuối cùng trong nhóm. Nhìn những người khác trầm ngâm 

trong im lặng, anh ta tự nhủ: “Mình sẽ cho thanh củi, nếu có ai đó ném phần của họ 

vào đống lửa trước.” 

Cứ thế, đêm xuống dần. Sáu con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt 

những que củi. Đống lửa chỉ còn than đỏ rồi lụi tắt. Sáng hôm sau, khi những người 

cứu hộ tới nơi, cả sáu đều đã chết cóng… 

                                                 (Theo Quà tặng cuộc sống) 

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên. (0.5 điểm) 

Câu 2. Trong văn bản trên, tác giả đã đặt các nhân vật vào tình huống như thế nào? (1.0 

điểm) 

Câu 3. Theo anh/chị, nguyên nhân nào đã khiến cả sáu người chết cóng? (1.5 điểm) 

Câu 4: Em có đồng tình với cách ứng xử của sáu nhân vật trong văn bản trên không ? 

(1.0 điểm) 

Câu 5. Làm văn (6,0 điểm). 

     Từ phần Đọc – hiểu văn bản trên, anh /chị hãy viết một bài văn trình bày suy nghĩ  

về ý nghĩa của sự chia sẻ trong cuộc sống. 

 

Gợi ý nội dung và biểu điểm 

 

ĐỀ NỘI DUNG ĐIỂM 

Đọc 

hiểu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1: Phương thức biểu đạt: tự sự  

Trả lời sai hoặc không trả lời. 0 đ 

0.5 
 

Câu 2– Tác giả đã đặt các nhân vật trong tình huống đặc biệt: 

– Sáu người bị mắc kẹt vào một cái hang, thời tiết lạnh lẽo, khắc 

nghiệt, đống lửa duy nhất lại đang tàn dần trong khi đó mỗi người đều 

đang sở hữu một que củi. 

1.0 

Câu 3. Nguyên nhân khiến sáu người chết cóng: 

– Trước hết là vì hoàn cảnh khắc nghiệt: cái lạnh của hang đá làm họ 

kiệt sức. 

– Tuy nhiên, nếu các nhân vật biết cách chia sẻ thanh củi của mình thì 

có lẽ họ đã không chết cóng. Họ không chỉ chết vì cái lạnh của hang 

đá mà còn chết vì chính cái lạnh từ tâm hồn họ. Đó là sự phân biệt 

chủng tộc, sự kì thị tôn giáo, sự phân biệt giàu nghèo… Nói cách 

1.5 

http://vanhay.edu.vn/phan-biet-cac-phuong-thuc-bieu-dat-trong-van-ban


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm 

văn 

khác là do lối sống hẹp hòi, ích kỉ, thiếu tình yêu thương đồng loại, 

thiếu tinh thần đoàn kết cộng đồng trong hoàn cảnh thử thách. 

Câu 4. HS có thể trình bày nhiều cách khác nhau, có thể đồng tình 

hoặc không đồng tình, song cần có sự lí giải rõ ràng thuyết phục, phù 

hợp với chuẩn mực đạo đức. 

1.0 

Câu 5. 

a) Yêu cầu về kĩ năng:  

 - HS biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về dạng bài nghị luận để tạo 

lập văn bản. Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; 

diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, 

dùng từ, ngữ pháp. 

 - Đảm bảo cấu trúc bài văn: Trình bày đầy đủ các phần Mở bài, Thân 

bài, Kết bài. Phần mở bài biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề; 

phần thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với 

nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; phần kết bài khái quát được vấn đề và 

thể hiện được nhận thức của cá nhân. 

 - Chia vấn đề cần trình bày thành các luận điểm phù hợp; các luận 

điểm được triển khai theo trình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ; sử 

dụng tốt các thao tác lập luận để triển khai các luận điểm; biết kết hợp 

giữa nêu lí lẽ và dẫn chứng; dẫn chứng phải cụ thể và sinh động 

b) Yêu cầu về kiến thức: HS có thể trình bày nhiêu cách khác nhau 

nhưng cần đáp ứng những ý cơ bản sau: 

* Giải thích 

- Chia sẻ là các hành động giúp đỡ, tương trợ, san sẻ… xuất phát từ 

sự đồng cảm, thông cảm. 

* Bàn luận 
– Chia sẻ sẽ mang đến sự ấm áp, niềm vui, tiếp thêm động lực , sức 

mạnh cho những người xung quanh. 

– Chia sẻ nhen nhóm và thắp lên trong mọi người niềm tin vào những 

điều tốt đẹp của cuộc sống. 

– Sự chia sẻ không chỉ là cho đi mà còn giúp chúng ta nhận lại tình 

yêu, niềm tin , sự trân trọng của mọi người. 

– Cuộc sống không tránh khỏi những trở ngại, thử thách. Để vượt 

qua, ý chí, nghị lực của con người là chưa đủ, Rất cần tinh thần tập 

thể, ý thức đoàn kết cộng đồng, sự đồng cảm sẻ chia 

– Phê phán lối sống ích kỉ, định kiến, vô cảm 

* Bài học nhận thức và hành động:  – Sự chia sẻ là giá trị sống 

không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Vì vậy mỗi người 

cần mở rộng lòng mình để sẻ chia.. 
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1.0 

 



*  Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có cảm xúc, có suy nghĩ riêng về 

vấn đề nghị luận. 

 

0.5 

 

ĐỀ 3:  

I. Đọc hiểu (4,0 điểm) 

                  Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu từ 1 đến 4. 

Có những ngã ba nối những dòng sông lớn của một đại châu; sóng dựng trùng trùng; 

Có những ngã ba nối những con đường dài chạy từ các thủ đô to 

Như những mạch máu khổng lồ 

Trên thân hình trái đất 

Trong đó mỗi con người là một hạt hồng cầu đỏ chói 

Có những ngã ba là nơi gặp gỡ của những dòng văn mình lớn, đông, tây, kim, cổ… 

Tất cả những ngã ba trên con có thể học biết (trong sách địa dư, trên bản đồ) 

Mai sau lớn lên con có thể đến thăm và chụp ảnh nữa… 

Xong rồi con có thể quên… 

Nhưng con ơi, chớ quên ngã ba Đồng Lộc” 

                                           (Ngã ba Đồng Lộc, Huy Cận) 

Câu 1. Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích trên. (0.5 điểm) 

Câu 2. Tác giả chủ yếu sử dụng phép liên kết gì? (1.0 điểm) 

Câu 3. Hãy chỉ ra các phép tu từ trong câu thơ : 

Có những ngã ba nối những con đường dài chạy từ các thủ đô to 

Như những mạch máu khổng lồ 

Trên thân hình trái đất 

Trong đó mỗi con người là một hạt hồng cầu đỏ chói (1.0 điểm) 

Câu 4. Theo em, tác giả muốn nói điều gì qua lời khuyên “Chớ quên ngã ba Đồng 

Lộc”? Trả lời bằng đoạn văn khoảng 7-10 dòng .(1.5 điểm) 

II. Làm văn (6,0 điểm). 

     Phân tích tâm sự của Hồ Xuân Hương thể hiện qua bài thơ Tự tình (Bài II) 

 

Gợi ý nội dung và biểu điểm 

 

ĐỀ NỘI DUNG ĐIỂM 

Đọc 

hiểu 

 

 

 

 

 

Câu 1: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật 0.5 

Câu 2– Đoạn thơ sử dụng phép lặp để liên kết  1.0 

Câu 3. Chỉ ra được 2 biện pháp tu từ: 

– So sánh: “Như những mạch máu khổng lồ” 

– Ẩn dụ: Hạt hồng cầu đỏ chói 

1.0 

Câu 4. Viết đoạn văn 

a) Yêu cầu về kĩ năng:  

0.5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm 

văn 

- Biết cách viết đoạn văn nghị luận, vận dụng tốt các thao tác lập 

luận để trình bày vấn đề một cách thuyết phục. 

- Đoạn văn có bố cục chặt chẽ, mạch lạc, luận điểm luận cứ rõ ràng, 

hành văn trong sáng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 

b) Yêu cầu về kiến thức: Học sinh tự do bộc lộ cảm xúc nhưng cảm 

xúc phải chân thành, phù hợp với nội dung đoạn thơ, với thời đại 

ngày nay. Chủ đề chính là: phải luôn ân nghĩa thủy chung, luôn ghi 

nhớ và biết ơn công lao của các bậc cha anh đi trước đã hy sinh cho 

nền độc lập dân tộc; tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc. 

 

 

 

 

1.0 

a) Yêu cầu về kĩ năng:  

 - HS biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về dạng bài nghị luận để tạo 

lập văn bản. Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; 

diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, 

dùng từ, ngữ pháp. 

 - Đảm bảo cấu trúc bài văn: Trình bày đầy đủ các phần Mở bài, Thân 

bài, Kết bài. Phần mở bài biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề; 

phần thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với 

nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; phần kết bài khái quát được vấn đề và 

thể hiện được nhận thức của cá nhân. 

 - Chia vấn đề cần trình bày thành các luận điểm phù hợp; các luận 

điểm được triển khai theo trình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ; sử 

dụng tốt các thao tác lập luận để triển khai các luận điểm; biết kết 

hợp giữa nêu lí lẽ và dẫn chứng; dẫn chứng phải cụ thể và sinh động 

b) Yêu cầu về kiến thức: HS có thể trình bày nhiêu cách khác nhau 

nhưng cần đáp ứng những ý cơ bản sau: 

* Giới thiệu chung về tác giả Hồ Xuân Hương, bài thơ Tự tình  

và vấn đề cần nghị luận. 

* Phân tích tâm sự của Hồ Xuân Hương: 

+ Thân phận cô đơn, dầu dãi trong cuộc đời, cảm giác bẽ bàng, chua 

xót “Trơ cái hồng nhan với nước non” 

+ Nỗi buồn vì bất hạnh bám riết lấy cuộc đời, không thể quên lãng 

+ Nỗi bất bình trước sự trớ trêu của cuộc đời, trong đó tiềm tàng một 

sức mạnh phản kháng, không chấp nhận hiện thực phũ phàng 

+ Sự chán chường, buồn tủi, cháy bỏng hạnh phúc của người phụ nữ 

trong xã hội phong kiến xưa 

* Đánh giá khái quát: Bản lĩnh Hồ Xuân Hương được thể hiện qua 

tâm trạng đầy bi kịch:vừa buồn tủi, phẫn uất trước tình cảnh éo le, 

vừa cháy bỏng khao khát được sống hạnh phúc. .. 

* Khái quát về đặc sắc nghệ thuật của bài thơ 
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+ Sử dụng từ ngữ độc đáo, sắt nhọn, lối tả cảnh sinh động. 

+ Sử dụng ngôn ngữ đời thường vào thơ. 

+ Nghệ thuật đối, đảo ngữ đặc sắc. 

*  Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có cảm xúc, có suy nghĩ riêng về 

vấn đề nghị luận. 

 

 

0.5 

 

ĐỀ 4:  

I. Đọc hiểu (4,0 điểm).  

Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu từ câu 1 đến câu 4. 

Đánh giá đời sống của mỗi người cao hay thấp hãy nhìn vào thời gian nhàn rỗi 

của họ. Có người làm việc đầu tắt mặt tối không có lấy chút nhàn rỗi. Có người phung 

phí thời gian ấy vào cuộc nhậu nhẹt triền miên. Có người biết dùng thời gian ấy để phát 

triển chính mình. Phải làm sao để mỗi người có thời gian nhàn rỗi và biết sử dụng hữu 

ích thời gian ấy là một vấn đề lớn của xã hội có văn hóa. Đánh giá đời sống một xã hội 

cũng phải xem xã hội ấy đã tạo điều kiện cho con người sống với thời gian nhàn rỗi 

như thế nào. Công viên, bảo tàng, thư viện, nhà hát, nhà hàng, câu lạc bộ, sân vận 

động, điểm vui chơi…là những cái không thể thiếu. Xã hội càng phát triển thì những 

phương tiện ấy càng nhiều, càng đa dạng và càng hiện đại. Xã hội ta đang chăm lo các 

phương tiện ấy nhưng vẫn còn chậm, còn sơ sài, chưa có sự quan tâm đúng mức, nhất 

là ở các vùng nông thôn. Thời gian nhàn rỗi chính là thời gian của văn hóa và phát 

triển. Mọi người và toàn xã hội hãy chăm lo thời gian nhàn rỗi của mỗi người. 

(Theo Hữu Thọ, Ngữ văn 11 nâng cao, Tập hai,  

NXB Giáo dục Việt Nam, 2011, tr.94) 

Câu 1. Đoạn trích trên chủ yếu sử dụng phương thức biểu đạt nào? ( 0.5 đ) 

Câu 2 . Tìm thành ngữ được sử dụng trong đoạn trích trên và nêu ngắn gọn nghĩa của 

thành ngữ đó. (1.0 điểm) 

Câu 3. Hãy chỉ ra câu văn thể hiện thông điệp của văn bản. (1.0 điểm) 

Câu 4 .Anh/ chị hãy nêu ít nhất 3 biện pháp sử dụng thời gian nhàn rỗi của bản thân để 

phát triển chính mình? Trả lời bằng đoạn văn 7-10 dòng (1,5 điểm) 

II. Làm văn (6,0 điểm). 

 Cảm nhận của anh, chị về cảnh cho chữ – một “ cảnh tượng xưa nay chưa từng có ” 

trong tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân. 

 

Gợi ý nội dung và biểu điểm 

 

ĐỀ NỘI DUNG ĐIỂM 

Đọc 

hiểu 

 

 

Câu 1: . Phương thức nghị luận 0.5 

Câu 2– Chỉ ra được thành ngữ : Đầu tắt mặt tối . 0.5 điểm 

Giải thích nghĩa : tình trạng phải làm lụng vất vả liên miên, hết việc 

này đến việc khác, không có lúc nào được nghỉ ngơi. 0.5 điểm 

1.0 

 
 

http://vanhay.edu.vn/phan-biet-cac-phuong-thuc-bieu-dat-trong-van-ban


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm 

văn 

Câu 3. Chỉ ra được câu văn Mọi người và toàn xã hội hãy chăm lo 

thời gian nhàn rỗi của mỗi người 

1.0 

Câu 4. Viết đoạn văn 

a) Yêu cầu về kĩ năng:  

- Biết cách viết đoạn văn nghị luận, vận dụng tốt các thao tác lập 

luận để trình bày vấn đề một cách thuyết phục. 

- Đoạn văn có bố cục chặt chẽ, mạch lạc, luận điểm luận cứ rõ ràng, 

hành văn trong sáng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 

b) Yêu cầu về kiến thức: Học sinh chỉ ra được ít nhất 3 biện pháp 

đúng : cho 1 điểm 

Chỉ ra 2 biện pháp đúng: 0.5 điểm 

Chỉ ra được 1 biện pháp đúng : 0.25 điểm 

Sau đây là 1 số gợi ý : 

+ Dành thời gian rảnh rỗi để đi dụ lịch, khám phá các vùng văn hóa  

+ Chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe. 

+ Đi bộ thư giãn ở công viên, thăm vườn bách thú, đến bảo tàng nhà 

hát hay các câu lạc bộ thể thao, nghệ thuật,… 

+Dành thời gian chăm sóc gia đình, quan tâm đến những người xung 

quanh,… 

0.5 

 

 

 

 

 

1.0 

a) Yêu cầu về kĩ năng:  

 - HS biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về dạng bài nghị luận để tạo 

lập văn bản. Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; 

diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, 

dùng từ, ngữ pháp. 

 - Đảm bảo cấu trúc bài văn: Trình bày đầy đủ các phần Mở bài, Thân 

bài, Kết bài. Phần mở bài biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề; 

phần thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với 

nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; phần kết bài khái quát được vấn đề và 

thể hiện được nhận thức của cá nhân. 

 - Chia vấn đề cần trình bày thành các luận điểm phù hợp; các luận 

điểm được triển khai theo trình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ; sử 

dụng tốt các thao tác lập luận để triển khai các luận điểm; biết kết 

hợp giữa nêu lí lẽ và dẫn chứng; dẫn chứng phải cụ thể và sinh động 

b) Yêu cầu về kiến thức: HS có thể trình bày nhiêu cách khác nhau 

nhưng cần đáp ứng những ý cơ bản sau: 

* Giới thiệu tác giả Nguyễn Tuân, tác phẩm Chữ người tử tù, cảnh 

cho chữ. 

*Cảm nhận cảnh cho chữ – một “ cảnh tượng xưa nay chưa từng có 

” ( Kết hợp thao tác phân tích và bình luận ) : 
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+ Giới thiệu sơ qua bối cảnh cho chữ: thời gian, không gian, người 

cho chữ, người nhận chữ… 

+ Việc cho chữ vốn là việc thanh cao, ở đây sáng tạo nghệ thuật lại 

diễn ra vào lúc đêm khuya, trong nhà ngục tối tăm chật hẹp, ẩm ướt, 

cái đẹp được sáng tạo giữa chốn hôi hám, nhơ bẩn ; thiên lương cao 

cả lại tỏa sáng ở một nơi mà bóng tối và cái ác đang ngự trị. ( Dẫn 

chứng ) 

+ Người nghệ sĩ tài hoa say mê viết từng nét chữ là một tử tù nhưng 

uy nghi, ung dung đĩnh đạc, kẻ nắm giữ luật pháp (viên quản ngục) 

thì “ khúm núm cất những đồng tiền kẽm đánh dấu ô chữ ”, thầy thơ 

lại “ run run bưng chậu mực ”… (Dẫn chứng ) 

+ Trật tự, kỉ cương của nhà tù bị đảo ngược, có thay bậc đổi ngôi : tù 

nhân trở thành người ban phát cái đẹp, răn dạy ngục quan, còn ngục 

quan thì khúm núm, vái lạy tù nhân… (Dẫn chứng ) 

* Đánh giá chung : 

+ Nghệ thuật thể hiện : nghệ thuật đối lập của bút pháp lãng mạn 

được sử dụng triệt để, ngôn ngữ giàu chất tạo hình… 

+ Cảnh cho chữ thể hiện chủ đề tác phẩm (sự chiến thắng của thiên 

lương, sự tôn vinh cái đẹp, cái thiện và nhân cách cao cả), thể hiện 

quan niệm về cái đẹp của nhà văn (cái đẹp phải đi cùng với cái thiện, 

với thiên lương … ) 

*  Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có cảm xúc, có suy nghĩ riêng về 

vấn đề nghị luận. 
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ĐỀ 5:  

I.  Đọc hiểu (4,0 điểm).  

                            Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu từ 1 đến 4: 
Xã hội cứ phải “sốc” vì cái chết của mấy cô cậu trẻ tuổi với slogan (khẩu hiệu) 

“Việt Nam nói là làm !”. Nhưng họ đã nói và làm cái gì ? 

Đó là những status (dòng trạng thái trên Facebook) nói rằng nếu được nhiều 

người like (thích, đồng tình) thì sẽ nhảy xuống sông, sẽ mang xăng đốt trường, thậm chí 

sẽ tự tử ! Sau khi treo status “câu like” chưa đến một ngày thì các Facebooker (người 

dùng Facebook) này đã nhận được hàng chục ngàn like, vượt xa “chỉ tiêu” đề ra. 

       Lời nói không thể gió bay vì đã bị cư dân mạng buộc chặt bằng hàng ngàn 

comments (ý kiến), hàng trăm share (chia sẻ) khích bác, xúi giục, đe nẹt, chửi bới mà 

phần lớn đến từ những người trẻ. Không khác được, chủ nhân “status ngàn like” đã 

phải làm đúng như đã nói, dù chỉ là nói trên Facebook ! 

       Vâng, “Việt Nam nói là làm” của một bộ phận giới trẻ là như vậy đấy ! 

(Dẫn theo Nguyễn Thị Hậu, Những cái chết trẻ, Vietnamnet.vn) 

Câu 1. Văn bản trên được viết theo phong cách ngôn ngữ gì ? (0,5 điểm) 



Câu 2. Theo anh/chị, ở đoạn trích trên, người viết có nên bỏ dấu ngoặc đơn và các từ 

trong dấu ngoặc đơn không ? Vì sao ? (1,0 điểm) 

Câu 3. Anh/chị hiểu gì về thái độ của người viết qua câu văn: “Vâng, “Việt Nam nói là 

làm” của một bộ phận giới trẻ là như vậy đấy !” ? (1.0 điểm) 

Câu 4 . Anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 7 - 10 dòng) bày tỏ quan điểm của 

mình về hiện tượng được nêu trong đoạn trích trên.(1,5 điểm) 

II. Làm văn (6,0 điểm). 

Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Chí Phèo từ khi gặp thị Nở trong tác phẩm Chí 

Phèo của Nam Cao. 

 

Gợi ý nội dung và biểu điểm 

 

ĐỀ NỘI DUNG ĐIỂM 

Đọc 

hiểu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1: . Phong cách ngôn ngữ báo chí 0.5 

Câu 2– – Không nên – Vì đó là những yếu tố ngữ pháp và từ vựng 

dùng để giải thích ý nghĩa cho từ nước ngoài 

1.0 

Câu 3. Thái độ: thất vọng, lo ngại, chê trách, phê phán… 

(học sinh có thể có những từ diễn đạt khác, miễn là cảm nhận được 

thái độ đúng đắn của người viết) 

1.0 

Câu 4. Viết đoạn văn 

a) Yêu cầu về kĩ năng:  

- Biết cách viết đoạn văn nghị luận, vận dụng tốt các thao tác lập 

luận để trình bày vấn đề một cách thuyết phục. 

- Đoạn văn có bố cục chặt chẽ, mạch lạc, luận điểm luận cứ rõ ràng, 

hành văn trong sáng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 

b) Yêu cầu về kiến thức: Nhận thức được hiện tượng được nêu 

trong đoạn trích: Tình trạng nghiện mạng xã hội đã phát triển theo 

hướng dị dạng trong một bộ phận giới trẻ. (Cụ thể: nghiện những câu 

chuyện khác người, hành động khác người và sẵn sàng bấm nút like, 

share cho ai đó đề xướng một hành động kỳ lạ. Điều này khiến cho 

người khởi xướng, ban đầu chỉ là đùa cho vui, sau bị thúc đẩy làm 

những hành động sai trái). – Bày tỏ được quan điểm riêng đúng đắn, 

tích cực, thuyết phục về hiện tượng được nêu. 
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1.0 

a) Yêu cầu về kĩ năng:  

 - HS biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về dạng bài nghị luận để tạo 

lập văn bản. Bài viết có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; 

diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, 

dùng từ, ngữ pháp. 
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Làm 

văn 

 - Đảm bảo cấu trúc bài văn: Trình bày đầy đủ các phần Mở bài, Thân 

bài, Kết bài. Phần mở bài biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề; 

phần thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với 

nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; phần kết bài khái quát được vấn đề và 

thể hiện được nhận thức của cá nhân. 

 - Chia vấn đề cần trình bày thành các luận điểm phù hợp; các luận 

điểm được triển khai theo trình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ; sử 

dụng tốt các thao tác lập luận để triển khai các luận điểm; biết kết 

hợp giữa nêu lí lẽ và dẫn chứng; dẫn chứng phải cụ thể và sinh động 

b) Yêu cầu về kiến thức: HS có thể trình bày nhiêu cách khác nhau 

nhưng cần đáp ứng những ý cơ bản sau: 

* Giới thiệu nhà văn Nam Cao, tác phẩm Chí Phèo và nêu vấn đề 

nghị luận 

* Giới thiệu khái quát về nhân vật Chí Phèo trước khi gặp thị Nở. 

*  Diễn biến tâm trạng Chí Phèo khi gặp thị Nở: 

+ Sự thay đổi khi thức dậy vào buổi sáng: tỉnh táo, lắng nghe âm 

thanh    của cuộc sống xung quanh. 

+ Nhìn lại cuộc đời mình trong quá khứ, hiện tại và mơ về tương lai. 

+ Khi Thị Nở mang cho bát cháo hành: từ ngạc nhiên đến cảm động, 

bản chất của anh canh điền hiền lành hồi sinh. 

- Khi bị Thị Nở từ chối: 

+ Đau khổ đến tuyệt vọng vì bi kịch bị từ chối quyền làm người. 

+ Hành động giết chết Bá Kiến và tự kết liễu đời mình. 

+ Diễn biến tâm trạng thể hiện cảm quan hiện thực và tư tưởng nhân 

đạo của tác giả. 

* Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật, sử dụng ngôn ngữ, giọng điệu 

của  

nhà văn Nam Cao 

* Đánh giá khái quát về nhân vật và tác phẩm. 

*  Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có cảm xúc, có suy nghĩ riêng về 

vấn đề nghị luận. 
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PHẦN V. MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA CÁC NĂM 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2014 – 2015 

Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể thời gian giao đề) 

 

Câu 1. Đọc hiểu (3.0 điểm) 

“…Chưa quen cung ngựa, đâu tới trường nhung; chỉ biết ruộng trâu, ở trong làng bộ. 



Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm; tập khiên, tập súng, tập mác, 

tập cờ, mắt chưa từng ngó. 

Tiếng phong hạc phập phòng hơn mươi tháng, trông tin quan như trời hạn trông mưa; 

mùi tinh chiên vấy vá đã ba năm, ghét thói mọi như nhà nông ghét cỏ…” 

( Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Nguyễn Đình Chiểu, Ngữ Văn 11, Tập một, NXB Giáo 

dục, 2003, tr 61) 

 Đọc đoạn văn trên và thực hiện các yêu cầu sau: 

a) Xác định biện pháp nghệ thuật sử dụng trong đoạn văn. 

b) Tác dụng của biện pháp nghệ thuật ấy? 

 

Câu 2. (3.0 điểm) 

Hiện nay, tai nạn giao thông là một quốc nạn, tác động xấu đến nhiều mặt trông cuộc 

sống con người Việt Nam. 

Viết đoạn văn (hoặc bài văn ngắn) bày tỏ suy nghĩ của mình về thanh niên, học sinh làm 

gì để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. 

 

Câu 3. (4.0 điểm) 

Về cảnh sắc thiên nhiên phố huyện nghèo trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của nhà văn 

Thạch Lam, có ý kiến nhận xét rằng: Thiên nhiên gợi đúng đặc trưng của không gian 

phố huyện ngày xưa, êm ả nhưng đượm buồn. Ý kiến khác lại nhấn mạnh: Thiên nhiên 

mang đậm bản sắc miền quê Việt và rất thơ mộng. 

Bằng cảm nhận của mình về cảnh sắc thiên nhiên, em hãy làm rõ ý kiến trên. 

………………………….HẾT…………………………… 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2015 – 2016 

Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể thời gian giao đề) 

 

Phần I. Đọc hiểu (3.0 điểm) 

Hãy đọc văn bản sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

NHỮNG “TỈ PHÚ” THỜI GIAN 

Trái ngược với dòng chảy cuồn cuộn của xã hội trước bối cảnh hội nhập quốc tế, 

một bộ phận thanh niên lại chọn cuộc sống vắng bóng hoài bão, vô tư phí hoài thời 

tuổi trẻ. 

Khi tìm hiểu câu chuyện này, một lần nữa chúng tôi có thêm cơ sở để hiểu thêm 

về những “tỉ phú thời gian” vì việc nhớ nằm lòng lịch sinh hoạt của từng nhân vật dễ 

tựa trở bàn tay, bởi chúng như những xấp giấy trắng mà mỗi trang chỉ nguệch ngoạc 

đôi ba dòng... 

T.N.T. (23 tuổi, quê Đồng Nai) đang ở trọ tại khu vực vòng xoay Hàng Xanh 

(TP.HCM). “Phòng trọ có ba người, cả ba đứa đều không có công việc ổn định. Ngoài 



thời gian có gì làm nấy thì chúng tôi thường coi đá banh, chơi game và đi cà phê, lai 

rai bất kể trưa hay tối. Bọn tôi ngủ mỗi ngày trung bình 10 giờ, mấy hôm trắng đêm coi 

Cúp C1 (Champions League) thì có thể ngủ bù tới 5g chiều hôm sau” - T. giới thiệu sơ 

về sở thích chung giữa bạn và các “chiến hữu”. 

Học đến năm 3 khoa công nghệ thông tin (CNTT) Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật 

TP.HCM thì T. bỏ dở vì “càng học càng khó nên nản”. Có chút kiến thức về CNTT, T. 

nhận sửa máy cho bạn bè, người quen.“Giai đoạn đầu thu nhập nói chung cũng ổn. 

Nhưng do phần lớn là chỗ quen biết nên tôi ỷ lại, thường trả hàng trễ hẹn, đôi lúc làm 

quấy quá mỗi khi thấy trong người mệt mệt hoặc đêm trước lỡ quá chén với mấy đứa 

bạn nên mất khách dần” - T. giải thích về việc sau đó chuyển qua làm nhân viên cửa 

hàng điện tử rồi phục vụ quán cà phê... 

Dẫu vậy T. không trụ được lâu với những công việc mới. Một năm qua T. quay 

lại làm việc tại nhà, chủ yếu nhận hỗ trợ việc lặt vặt cho các dự án CNTT mà mấy đàn 

anh “bớt” lại. T. cho biết chẳng học thêm gì nữa vì không có nhiều tiền. “Học phí mấy 

trung tâm tiếng Anh giờ đắt lắm. Đi lai rai lề đường thì đâu tốn bao nhiêu. Với lại quen 

rồi giờ bỏ khó lắm” - T. chống chế. 

K. (24 tuổi, Q.1, TP.HCM) lại là một câu chuyện khác. Xuất thân trong gia đình 

khá giả, K. lớn lên trong sự bao bọc gần như tuyệt đối từ gia đình. “ Gia đình tôi có 

công ty riêng, ai cũng quen biết rộng”. K. nói điểm số, bằng cấp này nọ chưa bao giờ 

là mối bận tâm. 

Lịch sinh hoạt của K. thời sinh viên lẫn lúc đi làm không khác nhau là mấy. 

“17g30 về đến nhà, tắm rửa rồi dùng cơm nhà dọn sẵn, sau đó chiến đấu game, lướt 

Facebook, Zalo... hoặc đi cà phê, xem phim với bạn gái. Tôi ngại tham gia hoạt động 

xã hội vì không giỏi giao tiếp. Mỗi ngày tôi online trên mạng xã hội khoảng 10 giờ” - 

K. cho biết. “Công ty là do người nhà giới thiệu vào, bản thân không bị áp lực về 

chuyện tiền bạc nên tôi làm việc khá thoải mái” - K. nói. Mỗi khi buồn vẩn vơ, K. lại 

chểnh mảng công việc hoặc thậm chí xin nghỉ việc để đi du lịch hay ở nhà... ngẫm sự 

đời, lên mạng “chém gió”. Không chịu đựng nổi tính khí thất thường này của K., các 

công ty dần tìm cách từ chối khéo dù gia đình K. ai nấy đều quan hệ rộng.(…) 

(Theo Công Nhật, báo Tuổi trẻ, số 327/2015 (8152), thứ tư 2-12-2015) 

 

Câu 1: Văn bản trên thuộc loại phong cách ngôn ngữ nào? (0,5 điểm) 

Câu 2: Đối tượng mà văn bản trên đề cập đến là những ai? Nêu những điểm chung của 

họ trong thói quen sinh hoạt và làm việc. (1.0 điểm) 

Câu 3: Vì sao tác giả gọi họ là “Những “tỉ phú” thời gian”? (0,5 điểm) 

Câu 4: Nêu những hậu quả của lối sống được phản ánh trong văn bản trên. (1,0 điểm) 

 

Phần II. Làm văn (7.0 điểm) 

Nhận định về tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao, Sách giáo khoa Ngữ Văn 11, 

tập 1, NXB Giáo dục, 2008 cho rằng: “Chí Phèo là một kiệt tác trong văn xuôi Việt 



Nam hiện đại, một truyện ngắn có giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc, mới mẻ, chứng 

tỏ trình độ nghệ thuật bậc thầy của một nhà văn lớn”. 

Anh (chị) hãy phân tích truyện ngắn Chí Phèo để làm sáng tỏ nhận định trên. 

……………………..HẾT…………………….. 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2016 – 2017 

Thời gian làm bài : 90 phút ( không kể thời gian giao đề) 

 

Phần I. Đọc hiểu (3.0 điểm) 

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4. 

Tôi gõ cửa ngôi nhà tranh nhỏ bé ven đồng chiêm 

Bà mẹ đón tôi trong gió đêm 

- Nhà mẹ hẹp nhưng còn mê chỗ ngủ 

Mẹ chỉ phàn nàn chiếu chăn chả đủ 

Rồi mẹ ôm rơm lót ổ tôi nằm 

 

Rơm vàng bọc tôi như kén bọc tằm 

Tôi thao thức trong hương mật ong của ruộng 

Trong hơi ấm hơn nhiều chăn đệm 

Của những cọng rơm xơ xác gầy gò 

 

Hạt gạo nuôi hết thảy chúng ta no 

Riêng cái ấm nồng nàn như lửa 

Cái mộc mạc lên hương của lúa 

Đâu dễ chia cho tất cả mọi người 

(Bình Lục – một đêm lỡ đường) 

(Hơi ấm ổ rơm, Nguyễn Duy, In trong tập Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973) 

Câu 1: Chỉ ra thời gian và không gian được tác giả miêu tả trong văn bản trên. (0,5 

điểm) 

Câu 2: Nhận xét về việc sử dụng các từ láy xơ xác, gầy gò trong câu thơ:  

Trong hơi ấm hơn nhiều chăn nệm 

Của những cọng rơm xơ xác, gầy gò (0,5 điểm) 

Câu 3: Theo em, nhan đề Hơi ấm ổ rơm có những cách hiểu nào? (1,0 điểm) 

Câu 4: Viết đoạn văn từ 5 -7 dòng thể hiện cảm nhận của em về hình ảnh người mẹ 

trong văn bản trên (1.0 điểm). 

 

Phần II. Làm văn (7.0 điểm) 

Cảm nhận của em về nhân vật Liên trong tác phẩm Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch 

Lam. 



                        …………………………..HẾT…………………………… 

 

 

 


