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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II - NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn: Ngữ văn; Lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề kiểm tra có 01 trang)
I. ĐỌC - HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
Chuyện kể rằng có một bác nông dân rất nghèo, cả đời sống bằng nghề đồng áng, bác
muốn làm một cái cày thật tốt để làm công việc đồng áng năng suất và đỡ vất vả hơn. Một
hôm, bác rất vui vì đã xin được một cây gỗ tốt nhưng bác chưa làm cái cày bao giờ, bác bèn
mang khúc gỗ ra ven đường ngồi đẽo và hỏi ý kiến mọi người. Bác đẽo được một lúc thì một
người đi qua chê:
– Bác đẽo thế không phải rồi, bác đẽo to quá.
Bác nông dân nghe thấy có lý bèn làm theo. Bác làm được một lúc lại có một người đi
qua bảo:
– Bác đẽo thế này không cày được đâu, cái đầu cày bác làm to quá…
Bác nông dân nghe có lý hơn, bác lại chỉnh sửa theo lời khuyên, bác đẽo được một lúc
lại một người đi qua nói:
– Bác đẽo thế không ổn rồi, cái cày bác làm dài quá không thuận tay.
Bác nông dân nghe lại có lý hơn, lại chỉnh sửa theo. Và cuối cùng, hết ngày hôm đấy
bác nông dân chỉ còn một khúc gỗ nhỏ, bác không còn cơ hội để đẽo cái cày theo ý mình
nữa, cây gỗ quý đã thành một đống củi vụn.
(https://truyencotich.vn/truyen-ngu-ngon/deo-cay-giua-duong.html)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản. (0,5 điểm)
Câu 2: Theo văn bản, bác nông dân muốn làm cái cày để làm gì? (0,5 điểm)
Câu 3: Tác giả dân gian có thái độ gì với hành động của bác nông dân trong văn bản trên?
(1,0 điểm)
Câu 4: Anh/Chị có đồng tình với hành động “mang khúc gỗ ra ven đường ngồi đẽo và hỏi
ý kiến mọi người” không? Vì sao? (2,0 điểm)
II. LÀM VĂN (6,0 điểm)
Phân tích 12 câu thơ đầu của văn bản Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh
phụ ngâm).
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