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Chủ đề kiến 

thức 
Nhận biết Thông hiểu 

Vận dụng 
Cộng 

Thấp Cao 

Phần I: 

Đọc hiểu 

Học sinh nắm được 

nội dung, vị trí của 

văn bản, xác định 

phong cách ngôn 

ngữ, phương thức 

biểu đạt, thao tác lập 

luận... 

Học sinh  phát 

hiện và hiểu nghĩa 

của từ, hiểu được 

đặc điểm nghệ 

thuật... của văn 

bản 

Lí giải được 

hiệu quả của 

biện pháp nghệ 

thuật, lí giải ý 

nghĩa câu 

văn,  quan 

điểm tác giả... 

    

Cộng phần I 

Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: 

 

Số câu:1 

Số điểm: 0,5 

  

 

Số câu: 1 

Số điểm: 1,0 

  

 

Số câu: 1 

Số điểm: 1.0  

  

   

3 

2,5 

25% 

Phần II 

1. Nghị luận 

xã hội 

Viết 01 đoạn 

văn khoảng 

10-15 dòng, về 

một vấn đề 

được rút ra từ 

ngữ liệu phần 

Đọc hiểu.  

- Nhận biết được 

kiểu bài, xác định 

được đối tượng nghị 

luận,  

- Xác định được 

phạm vi dẫn chứng, 

thao tác lập luận 

chính.  

 Hình thành được 

hệ thống luận 

điểm, luận cứ phù 

hợp 

Vận dụng kết 

hợp kiến thức, 

kỹ năng để làm 

đoạn văn nghị 

luận xã hội.   

  

 

Số câu: 

1 

Số 

điểm: 

1,5 

Tỉ lệ: 

15% 

2. Nghị luận 

văn học:  

- Nhận biết được 

kiểu bài, xác định 

được đối tượng nghị 

luận, phạm vi dẫn 

chứng, thao tác lập 

luận chính. 

- Nhận biết được các 

nét chính về tác giả, 

tác phẩm 

 Hình thành được 

hệ thống luận 

điểm, luận chứng, 

dụng ý nghệ thuật 

của tác giả, ý 

nghĩa chi tiết, 

hình ảnh, biện 

pháp tu từ... 

Vận dụng kết 

hợp kiến thức, 

kỹ năng, năng 

lực đọc hiểu 

văn bản và 

cách làm bài 

văn nghị luận 

văn học. Vận 

dụng linh hoạt 

các thao tác lập 

luận  

Tích hợp với 

những kiến 

thức về tiếng 

Việt và Làm 

văn để làm 

bài 

 

 

Số câu: 

1 

Số 

điểm: 

6,0 

Tỉ lệ: 

60% 

Cộng phần II 

Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: 

         

2 

7.5 

75% 

Cộng chung 

phần I + II 

 

Tổng số phần: 2 

Tổng điểm: 10 

Tổng tỉ lệ: 100% 

                            

A. NỘI DUNG KIỂM TRA 

Phần 1. Đọc- hiểu (ngữ liệu lấy ngoài sgk) 

Phần 2. Trọng tâm kiến thức ôn tập 

Bài 1. Phú sông Bạch Đằng 

1. Hoàn cảnh ra đời, bố cục 

2. Phân tích đoạn 1 (Đầu=> Tiếc thay dấu vết luống còn lưu) 

3. Phân tích đoạn văn từ: (Bên sông các bô lão=> Nhớ người xưa chừ lệ chan) 

4. Suy nghĩ về nội dung 2 bài ca cuối tác phẩm 

5. Giá trị nội dung, nghệ thuật 



Bài 2 Nguyễn Trãi 

 1. Những nét chính về cuộc đời, con người Nguyễn Trãi có ảnh hưởng đến sáng tác của ông 

2. Tóm tắt sự nghiệp sáng tác văn học của Nguyễn Trãi. 

Bài 3. Bình Ngô đại cáo 

1. Hoàn cảnh ra đời. 

2. Nhan đề 

3. Tư tưởng nhân nghĩa trong đoạn 1 

4. Tư tưởng yêu nước trong đoạn 2 

  

C. ĐỀ MẪU 

PHẦN 1. ĐỌC –HIỂU   

Đọc đoạn văn sau đây và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4: 

       ..."Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình 

bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, 

hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và 

nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển 

vông, lệ thuộc nào đó."  

         (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) 

Câu 1. Nội dung cơ bản của đoạn trích là gì? 

Câu 2. Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt nào?  

Câu 3. Nội dung đó được thể hiện chủ yếu qua phép liên kết nào? Nêu tác dụng?  

PHẦN 2. LÀM VĂN   

Câu 1. Từ văn bản Đọc – hiểu, hãy viết đoạn văn nghị luận xã hội dài khoảng 2/3 trang giấy về truyền 

thống yêu nước của dân tộc 

Câu 2.  

Cảm nhận của anh/ chị về bản cáo trạng tội ác giặc Minh trong đoạn văn sau: 

“Vừa rồi: 

Nhân họ Hồ chính sự phiền hà, 

……………… 

Ai bảo thần nhân chịu được?” 

    (Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi) 

*********Hết*********  


