
THỐNG NHẤT NỘI DUNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – KHỐI 11, NĂM HỌC 2019-2020 

MÔN: NGỮ VĂN - 120' - BÀI SỐ 6 (BÀI THI GIỮA KỲ II) 

 

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. Vận dụng 

linh hoạt các thao 

tác lập luận 

  

 

 

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% 

                                 

B. NỘI DUNG KIỂM TRA 

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

Phần 2. Trọng tâm kiến thức ôn tập 

Bài 1. Vội vàng (Xuân Diệu) 

1. Nêu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật trong 13 câu thơ đầu bài thơ “Vội vàng” 

2. Nêu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật trong đoạn thơ “Xuân đương tới nghĩa là xuân 

đương qua.... Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm” trong bài thơ “Vội vàng” 

3. Nêu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật trong đoạn thơ “ Ta muốn ôm....Hỡi xuân hồng ta 

muốn cắn vào ngươi” trong bài thơ “Vội vàng” 



4. Nhận định về bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu, sách giáo khoa Ngữ văn 11- tập hai có viết: “Vội 

vàng là lời giục giã hãy sống mãnh liệt, sống hết mình, hãy quý trọng từng giây, từng phút của 

cuộc đời mình, nhất là những tháng năm tuổi trẻ của một hồn thơ yêu đời, ham sống đến cuồng 

nhiệt.Bằng những hiểu biết của anh/chị về bài thơ Vội vàng hãy làm sáng tỏ nhận định trên? 

Bài 2. Tràng giang (Huy Cận) 

 1. Nêu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật trong khổ thơ 1, 2 bài thơ “Tràng giang” 

 2. Nêu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật trong 3,4  bài thơ “Tràng giang” 

 3. Vẻ đẹp cổ điển và hiện đại trong bài thơ “Tràng giang” (Huy Cận) 

Bài 3. Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) 

1. Nêu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật trong khổ thơ 1, 2 bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ “(Hàn 

Mặc Tử) 

2. Nêu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật trong 2,3  bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ “(Hàn Mặc Tử) 

3. Tình yêu và tình quê trong “Đây thôn Vĩ Dạ” “(Hàn Mặc Tử) 

 

C.ĐỀ THI MẪU 

Bài thi giữa kỳ 2, năm học 2019-2020            
Môn thi: Ngữ văn – Khối 11, Thời gian làm bài: 90 phút 

I. ĐỌC HIỂU (2,5 điểm). Đọc văn bản sau đây và thực hiện các yêu cầu: 

             (1)Mọi thành công (hoặc thất bại) trong đời đều bắt đầu từ một thói quen. Những điều bạn làm 

hằng ngày sẽ xác định phần lớn những gì bạn sẽ đạt được trong cuộc sống. Thói quen tạo nên lề thói, và đa 

phần chúng ta đều sử dụng một vài lề thói để vận hành cuộc sống của mình. Chúng ta thức dậy vào buổi 

sáng và làm theo một loạt hành động định sẵn: Tắm rửa, đánh răng, mặc quần áo, ăn sáng, đi đến công ty, 

làm việc và trở về nhà. Một vài người chọn làm theo những thói quen cải thiện bản thân: Đặt ra mục tiêu, 

đọc những cuốn sách khơi gợi cảm hứng, thực hiện những dự án quan trọng và phớt lờ mọi thứ vô bổ gây 

phân tán. Những người khác lại chọn các thói quen phá hủy bản thân: Làm việc ở mức tối thiểu, ăn những 

thức ăn không có lợi cho sức khỏe, làm giảm khả năng sáng tạo bằng những chương trình giải trí nhạt nhẽo 

và đổ lỗi cho người khác khi thất bại. Trên thực tế, các thói quen có thể vừa tốt vừa xấu. Chúng tạo nên 

con người chúng ta, những gì chúng ta làm và những gì chúng ta có thể đạt được trong cuộc sống. Điều thú 

vị là mọi thói quen đều được hình thành theo cùng một cách. Khi hiểu được cách nó vận hành, bạn có thể 

tự tin áp dụng mọi lề thói mới và làm theo một cách kiên định… 

            (2) Dù tốt hay xấu thì mọi thói quen đều được hình thành từ việc lặp đi lặp lại. Có những thời điểm 

trong cuộc đời, thói quen trì hoãn có cơ hội phát triển bởi nó đem lại cho bạn “cảm giác vui sướng” trong 

một thời gian ngắn. Song, điều mà bạn đã không làm là học cách vượt qua “cảm giác lười biếng” đó để 

thực hiện những việc cần làm. Một trong những lý do lớn nhất giải thích cho việc mọi người thường hay trì 

hoãn là công việc đó mâu thuẫn với những thói quen sẵn có của họ. Bất cứ khi nào bạn cố gắng làm một 

điều gì đó mà không phải những việc bạn làm hằng ngày, bạn sẽ cần phải có nỗ lực và ý chí thì mới hoàn 

thành được nó. Điều này càng đúng hơn nếu đó là một công việc nhàm chán. Giải pháp đơn giản nhất để 

vượt qua sự trì hoãn không phải là chiến đấu với nó. Thay vào đó, bạn cần thay thế nó bằng những lề thói 

tích cực có lợi cho cuộc sống của bạn. 

                     (Trích “Ngay bây giờ hoặc không bao giờ”- S.J. Scott, NXB lao động Hà Nội) 

Câu 1. Hãy xác định phong cách ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản trên.  

Câu 2. Trong đoạn văn (1) của văn bản, tác giả đã chỉ ra những thói quen nào quyết định  thành công 

(hoặc thất bại) đối với mỗi cá nhân 

Câu 3. Theo anh/ chị, vì sao tác giả lại cho rằng “Bất cứ khi nào bạn cố gắng làm một điều gì đó mà 

không phải những việc bạn làm hằng ngày, bạn sẽ cần phải có nỗ lực và ý chí thì mới hoàn thành được 

nó” 

   II. LÀM VĂN (7.5 điểm) 
Câu 1 (1,5 điểm): Từ nội dung của phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 15 dòng) 

trình bày suy nghĩ của mình về  ý kiến  “Mọi thành công (hoặc thất bại) trong đời đều bắt đầu từ một 

thói quen”  
Câu 2 (6.0 điểm): 

Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ “ Ta muốn ôm…. Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi”  (Trích 

“Vội vàng- Xuân Diệu) 


