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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - NĂM HỌC 2020 – 2021

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề kiểm tra có 01 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Môn: Ngữ văn; Lớp 10

I. ĐỌC - HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng và hai con ếch bị rơi xuống một cái hố. Khi
thấy cái hố quá sâu, những con ếch còn lại bèn nói với hai con ếch kia rằng chúng sẽ phải
chết. Hai con ếch mặc kệ những lời bình luận và cố hết sức nhảy ra khỏi cái hố. Đàn ếch
nhao nhao bảo chúng đừng vô ích, hãy chấp nhận cái chết không thể tránh khỏi. Cuối cùng,
một con ếch nghe theo lời của đàn ếch, nó gục xuống chết vì kiệt sức và tuyệt vọng. Con ếch
còn lại vẫn dồn hết sức lực còn lại tiếp tục nhảy lên. Đám ếch trên bờ lại ầm ĩ la lên bảo nó
hãy nằm yên chờ chết .
Con ếch nọ lại càng nhảy mạnh hơn nữa. Và thật kỳ diệu, cuối cùng nó cũng thoát ra
khỏi cái hố sâu. Đàn ếch xúm lại: “Không nghe chúng tôi nói à?”. Chúng cứ hỏi mãi trong
sự ngạc nhiên và lúng túng của con ếch nọ. Cuối cùng sự thật cũng được một con ếch già
hé lộ rằng con ếch vừa thoát khỏi cái hố kia bị điếc và nó cứ nghĩ là những con ếch khác hò
reo đang cổ vũ cho nó?... Lời nói có sức mạnh khủng khiếp, vì vậy hãy cẩn thận với lời nói
của bạn...
(http://www.truyenngan.com.vn Câu chuyện hai con ếch và những điều cần
ngẫm- Trang báo Sinh viên- ĐH An Giang)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản. (0,5 điểm)
Câu 2: Theo văn bản, vì sao một con ếch có thể thoát khỏi cái hố sâu? (0,5 điểm)
Câu 3: Anh/Chị hiểu như thế nào về ý kiến“hãy cẩn thận với lời nói của bạn...”? (1,0
điểm)
Câu 4: Anh/Chị rút ra bài học gì từ văn bản trên? Vì sao? (2,0 điểm)
II. LÀM VĂN (6,0 điểm)
Anh/Chị hãy thuyết minh về một quyển sách mà mình yêu thích.
-----------------HẾT----------------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:…………………………; Số báo danh:.………….; Lớp:……..

