ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn: NGỮ VĂN – Khối 12
Thời gian làm bài: 45 phút
 Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Giặc Covid đang áp đặt luật chơi cho loài người và đã thấy rõ con người mới yếu
ớt, mỏng manh, nhỏ bé biết bao. Trong cuộc chiến này, nếu muốn lật ngược thế cờ, đẩy
giặc virut Covid ra khỏi cơ thể, dập dịch thành công ở mỗi quốc gia, nhân loại thì con
người phải nghĩ đến con người. Cá nhân nghĩ đến mình nhưng cũng phải nghĩ đến mọi
người. Chỉ cần Covid đục thủng phòng tuyến ở một người và người đó chủ quan, vô tình,
tiếp xúc vô tội vạ, không cách ly toàn xã hội thì đội quân virus sẽ tràn lan cả cộng đồng,
cả quốc gia. Chỉ cần Covid xâm nhập vào một quốc gia nhưng quốc gia ấy và các quốc
gia khác không phong tỏa, lơ là phòng chống thì đại dịch sẽ hoành hành, tàn phá khắp
hành tinh.
Mỗi người hãy hòa mình vào dân tộc, nhân loại. Loài người hãy hòa nhập với
thiên nhiên. Không phá đi rồi xây. Không hủy diệt rồi nuôi trồng. Không đối đầu. Không
đối nghịch. Không đối kháng. Con người phải đặt trong môi trường sinh thái của thiên
nhiên, chung sống hòa bình với vạn vật. Một con voi, con hổ, hay con sâu cái kiến, một
loài côn trùng, một loại vi khuẩn, một chủng virus nào đó cũng có vị thế trong vũ trụ của
Tạo hóa. Con người chớ ngạo mạn đến mức khùng điên làm chúa tể của muôn loài khống
chế, thống trị chúng sinh, mà không biết sống hòa nhập hòa bình trong sinh thái cân
bằng.
(https://vietnamnet.vn - “Loài người có bớt ngạo mạn?” (trích) - Sương Nguyệt Minh)
Câu 1. (1,0 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.
Câu 2. (1,0 điểm) Theo tác giả, “Loài người hãy hòa nhập với thiên nhiên” bằng những
cách nào?
Câu 3. (2,0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong
câu sau: “Con người phải đặt trong môi trường sinh thái của thiên nhiên, chung sống hòa
bình với vạn vật. Một con voi, con hổ, hay con sâu cái kiến, một loài côn trùng, một loại
vi khuẩn, một chủng virus nào đó cũng có vị thế trong vũ trụ của Tạo hóa.”
Câu 4. (2,0 điểm) Anh/ chị có đồng tình với quan điểm: Giặc Covid đang áp đặt luật
chơi cho loài người, và đã thấy rõ con người mới yếu ớt, mỏng manh, nhỏ bé biết bao?
Vì sao?
Câu 5. (4,0 điểm) Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn
văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về tầm quan trọng của việc bảo vệ thiên nhiên.
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Nội dung

Câu

Điểm
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PTBĐ chính: Nghị luận.

1,0

2

Theo tác giả “Loài người hãy hòa nhập với thiên nhiên” bằng những
cách sau:
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- Không phá đi rồi xây.
- Không hủy diệt rồi nuôi trồng.
- Không đối đầu.
- Không đối nghịch.
- Không đối kháng.
- Con người phải đặt trong môi trường sinh thái của thiên nhiên,
3

4

chung sống hòa bình với vạn vật
BPNT:
- Liệt kê: Một con voi, con hổ, hay con sâu cái kiến, một loài côn
trùng, một loại vi khuẩn, một chủng virus
- Điệp từ: Một…. Một….. Một….
 Tác dụng: Nhấn mạnh việc bảo vệ thiên nhiên, các loài động vật.
Đồng thời tạo nhịp điệu, tăng tính chặt chẽ, thuyết phục và sức
gợi hình, làm cho văn bản mạch lạc.
Đáp án câu 4:
Đồng tình vì:
- Dịch rất dễ lây truyền từ người này sang người khác.
- Nếu con người chủ quan thì nó sẽ nhanh chóng lây lan ra khắp cộng
đồng.
- Đã có hàng triệu người nhiễm bệnh và hàng trăm nghìn người tử
vong vì dịch bệnh này.
- Ảnh hưởng đến mọi mặt, đời sống kinh tế.
Không đồng tình vì:
- Con người đã sản xuất ra được vacxin chống lại con virut này nên
có thể khống chế, tiêu diệt được sự lây lan của nó.
- Mỗi người đã nêu cao ý thức trách nhiệm các nhân trong việc
phòng chống dịch
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- Các quốc gia đã xây dựng các kế hoạch ứng phó và phòng chống
dịch hiệu quả
5

4.0
a. Đảm bảo yêu cầu hình thức đoạn văn

0,5

Có thể trình bày theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp,
móc xích hoặc song hành
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

0,5

Tầm quan trọng của việc bảo vệ thiên nhiên.
c. Lựa chọn thao tác lập luận phù hợp để triền khai vấn đề theo nhiều
cách nhưng cần làm rõ nội dung
-

Môi trường thiên nhiên là toàn bộ điều kiện tự nhiên xung quanh
như đất, nước, không khí, hệ sinh thái.... Bảo vệ môi trường thiên
nhiên nghĩa là bảo vệ các yếu tố kể trên đóng vai trò quan trọng
trong cuộc sống con người. Vì vậy nhận định khẳng định tầm
quan trọng của việc bảo vệ môi trường.
- Lợi ích của môi trường thiên nhiên:
+ Không khí: đem lại nguồn khí thở vô tận cho con người. Khí oxi
duy trì sự sống cho vạn vật, không có oxi con người sẽ không sống
được. Bảo vệ không khí trong sạch, con người sẽ sống khỏe mạnh
hơn.
+ Nguồn nước: trong cơ thể nước chiếm 75%, không có nước con
người sẽ chết khát, cây cối khô héo. Nước phục vụ sinh hoạt cho con
người hằng ngày, nó đóng vai trò chính trong nông nghiệp, ngư
nghiệp.
+ Rừng: cung cấp gỗ dựng nhà cửa. Là nơi trú ngụ của các loài vật.
Rừng giúp cân bằng hệ sinh thái, ngăn lũ, xói mòn đất, điều hòa khí
hậu.
+ Đất: là nơi ta ở, xây dựng nhà cửa, trường học, trồng trọt...
- Hậu quả của việc hủy hoại môi trường thiên nhiên:
+ Lượng khí thải CO2 gia tăng từ các nhà máy, xí nghiệp.. làm biến
đổi khí hậu. Trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính làm tan băng ở
hai cực, nước biển dâng lên nhấn chìm các vùng đất thấp ven biển.
Tầng ozone bị chọc thủng làm mất lớp bảo vệ con người trước bức
phóng xạ tăng nguy cơ bị ung thư da.
+ Khi đất đai bị ô nhiễm, chất độc kéo theo nhiễm vào cây trồng và
vật nuôi, con người ăn vào sẽ ảnh hưởng sức khỏe.
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+Nước bị ô nhiễm, con người uống vào sẽ tích trữ chất độc hại gây
các bệnh.
+Tài nguyên rừng có nguy cơ bị cạn kiệt do chặt phá rừng bừa bãi,
khai thác khoáng sản quá mức gây ra hiện tượng lũ quét, lũ ống, sạt
lở đất đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người dân.
- Các biện pháp:
Bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ của mỗi cá nhân, mỗi dân
tộc mà còn là nhiệm vụ chung của toàn nhân loại.
Trồng cây, gây rừng, trồng cây quanh khu vực sinh sống.
Thu gom rác thải, đổ rác đúng nơi quy định, tái chế rác thải, xử lí
chất thải độc hại trước khi thải ra môi trường .
Hưởng ứng ngày môi trường thế giới
Ra những bộ luật hạn chế lượng khí CO2 thải ra trong ngành công
nghiệp
Hạn chế sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu
Sử dụng điện nước tiết kiệm, vệ sinh nhà cửa.
Tuyên truyền lợi ích của môi trường
d. Chính tả, dùng từ, đặt câu

0,5

Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
e. Sáng tạo
Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn
đề nghị luận.

Đề đúng trọng tâm, phù hợp hs trung bình

0,5

