TRƯỜNG THPT PHƯỚC LONG

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2021 – 2022
MÔN: NGỮ VĂN 10

I. NỘI DUNG KIỂM TRA:
Khối

10

Câu 1: Đọc – hiểu (4,0 điểm)
- Đọc hiểu văn bản ngoài SGK
- 4 câu, gồm các yêu cầu:

Câu 2: Làm văn (6,0 điểm)
- Dạng : Phân tích bài thơ
- Giới hạn văn bản:
+ Thuật hoài (Phạm Ngũ Lão)
Nhận biết: (0,5 điểm)
+ Xác định phương thức biểu đạt, phép liên kết, thể + Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi)
+ Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
thơ, … được sử dụng trong văn bản.
+ Độc Tiểu Thanh kí (Nguyễn Du)
+ HS chỉ ra ngữ liệu trong văn bản mà đề thi yêu
cầu.

Thông hiểu: (1,0 điểm)
+ Hiểu được ý nghĩa cụ thể của các chi tiết/ nội
dung /hiện tượng được đề cập đến trong văn bản
+ Hiểu được giá trị của biện pháp tu từ được tác giả
sử dụng
+ Đặt nhan đề cho văn bản
Vận dụng thấp: (1,0 điểm)
+ HS bày tỏ quan điểm, thái độ cá nhân về một tư
tưởng/ vấn đề được nêu trong văn bản.
+ HS có khả năng lý giải vấn đề
Vận dụng cao: (1,5 điểm)
+ HS biết vận dụng kiến thức, kỹ năng để nêu được
quan điểm, thái độ, suy nghĩ riêng, hành động của
bản thân mình về một nội dung/ thông điệp trong
văn bản.
+ Quan điểm sâu sắc, khả năng lý giải thuyết phục,
sâu sắc cùng kỹ năng giải thích, bình luận, chứng
minh nhuần nhuyễn, kĩ năng dùng từ, viết câu, viết
đoạn... và liên hệ với hiểu biết về xã hội
+ Viết sáng tạo, có cảm xúc và phong cách riêng.

*** Lưu ý:
- GVBM phải cho HS ghi ma trận đề thi (đã gửi) vào vở học.
- GVBM ôn rèn nhiều cho Hs kỹ năng đọc hiểu văn bản
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Trực tiếp
1. Kiểm tra tập trung 3 khối (theo đề thi của trường).
2. Thời gian: 90 phút (tất cả các khối)
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