TRƯỜNG THPT TÂY THẠNH
ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ II – NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 11
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên học sinh: ………………………………………………… Lớp: ………. Mã số: ……
I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)
Đọc đoạn trích:
“Người ta nghĩ gì về bạn chẳng đáng kể. Điều quan trọng chính là bạn nghĩ gì về bản thân. Ta tốn
quá nhiều sức lực để lo lắng về ý kiến của người khác, muốn được người khác ưa thích, cần làm người
khác hài lòng. Nhưng khả năng lãnh đạo chân chính và quyền làm chủ bản thân đúng nghĩa đều quy về
việc vượt lên khỏi sự phê chuẩn của xã hội – để đạt tới sự tự phê chuẩn. Hãy trân trọng bản thân. Chừng
nào bạn còn sống với giá trị của mình, sống đúng với bản thân, theo đuổi con đường riêng, thực hiện ước
mơ, thì tại sao phải lo lắng về những gì người ta suy nghĩ, cảm thấy, nói về bạn?
Thành công không phải là một cuộc tranh tài xem ai sẽ được ưa chuộng hơn. Sau tất cả, điều đáng
quan tâm nhất vẫn là bạn có thật sự là chính mình hay không.”
(Trích “Đời ngắn, đừng ngủ dài” của Robin Sharma, NXB Trẻ, 2020, trang 70-71)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1 (1.0 điểm): Xác định phong cách ngôn ngữ và phương thức biểu đạt chính của đoạn văn bản.
Câu 2 (1.0 điểm): Hãy nêu nội dung chính và thử đặt nhan đề cho đoạn văn bản trên.
Câu 3 (1.0 điểm): Theo anh/chị, chúng ta cần thể hiện sự trân trọng bản thân bằng cách như thế nào?
Câu 4 (1.0 điểm): Trình bày suy nghĩ của của anh/chị về quan điểm của tác giả: “Người ta nghĩ gì về bạn
chẳng đáng kể. Điều quan trọng chính là bạn nghĩ gì về bản thân”.
II. LÀM VĂN (6.0 điểm)
Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp tình yêu chân thành, cao thượng, vị tha trong bài thơ “Tôi yêu em” của
Pu-skin:
“Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.”
(Theo sách Ngữ văn 11, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, trang 60)
-------Hết------
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Phần Câu
Nội dung
Điểm Lưu ý khi chấm
1
- Phong cách ngôn ngữ: Chính luận
1.0
- Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận
I.
2
- Nội dung chính: Bàn về thái độ sống của con người
1.0
- Nội dung: 0.5
ĐỌC
+ Chúng ta thường hay lo lắng về ý kiến của người khác, muốn
điểm
HIỂU
được người khác ưa thích, cần làm cho người khác hài lòng.
- Nhan đề: 0.5
( 4.0
→ Hãy nên trân trọng bản thân, hãy sống thật sự là chính mình
điểm
điểm)
để đạt đến thành công.
- Đặt nhan đề: Dư luận chẳng là gì; Hãy trân trọng bản thân;
Bạn có thật sự là chính mình hay không? ...
(Chấp nhận những câu trả lời khác nhau, miễn là hợp lí)
3

Gợi ý:
-

Chúng ta cần thể hiện sự trân trọng bản thân bằng cách:
Sống với giá trị của mình, sống đúng với bản thân
Theo đuổi con đường riêng, thực hiện ước mơ
Không quá lo lắng về ý kiến của người khác (những gì
người ta suy nghĩ, cảm thấy, nói về bạn)
- Cần quan tâm đến hạnh phúc của bản thân hơn là việc
sống vì dư luận (muốn được người khác ưa thích, cần
làm người khác hài lòng)
(Chấp nhận tất cả những câu trả lời hợp lí, thuyết phục)

1.0

Nêu 2/4 ý: 0.5
điểm
Nêu ¾ ý: 1.0
điểm

4

- Hình thức: Trình bày ý rõ ràng, lập luận chặt chẽ, thuyết phục.
- Nội dung: Nêu suy nghĩ về quan điểm “Người ta nghĩ gì về
bạn chẳng đáng kể. Điều quan trọng chính là bạn nghĩ gì về
bản thân”.
- Biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác nhưng
không chạỵ theo dư luận, không bị tác động, phụ thuộc vào dư
luận.
- Thông điệp: Hãy là một người biết yêu thương và trân trọng
giá trị của bản thân.
→Liên hệ - Bài học: Thể hiện quyền làm chủ bản thân bằng ý
thức tự chủ, tinh thần kiên định, lối sống trung thực – sống thật
sự là chính mình.

1.0

- Nêu quan
điểm: 0.25 điểm
- Bàn luận: 0.5
điểm
- Bài học: 0.5
điểm

(Thí sinh có thể có những quan điểm/ suy nghĩ khác biệt, miễn
là lí giải hợp lý và thuyết phục)
Viết bài văn NLVH cảm nhận vẻ đẹp tình yêu chân thành,
cao thượng, vị tha trong bài thơ “Tôi yêu em” của Pu-skin

II.
LÀM

- Nếu gạch đầu
dòng hoặc viết
bài văn: - 0.25
điểm

6.0

a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận

0.25

Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn
đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn
đề.
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

0.25

Trên cơ sở hiểu biết về tác phẩm “Tôi yêu em” của Puskin, thí

VĂN
( 6.0
điểm)

sinh biết phân tích những từ ngữ, hình ảnh, các biện pháp tu từ
để làm rõ giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm
c. Triển khai vấn đề nghị luận

5.0

Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự
cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp
chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng
Bài viết có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, song cần
nêu được những ý cơ bản sau:
1. Giới thiệu về tác giả Puskin cùng bài thơ “Tôi yêu em”
2. Phân tích/ Cảm nhận vẻ đẹp tình yêu chân thành, cao thượng,
vị tha trong bài thơ “Tôi yêu em”
Nội dung:
*Bốn câu đầu: Lời giãi bày về một tình yêu đơn phương
Câu 1,2: Tiếng nói tình cảm phân vân, bối rối nhiều ngắt
cách, ngập ngừng (vẫn, có lẽ, chưa…)
Câu 3,4: Tiếng nói lí trí mạnh mẽ, dứt khoát (điệp từ không,
bất cứ điều gì…)
→ Tâm hồn vươn về tình yêu đích thực: xem yêu là hành vi
trao tặng, làm cho người yêu được hạnh phúc.
*Bốn câu cuối: Lời giãi bày (tiếp) và lời cầu chúc cho người
yêu
Câu 5,6: Hồi nhớ, kiểm nghiệm lại tình yêu
→Tâm hồn yêu đương cháy bỏng trong âm thầm, cuồng nhiệt
trong vô vọng, đắm đuối đến lo âu/ day dứt…
Câu 7,8: Ước mong người mình yêu được hạnh phúc.
→ Tình yêu chân thành, trong sáng, cao thượng, vị tha
Nghệ thuật:
- Lời thơ giản dị, hình ảnh gần gũi
- Giọng điệu chân thành, vừa thiết tha, thanh thoát, vừa day
dứt, u buồn...
- Nhịp thơ linh hoạt: lúc sôi nổi, mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng sâu
lắng
3. Đánh giá về vẻ đẹp tình yêu và nhân cách cao thượng, vị tha
của Puskin → Khẳng định giá trị của tác phẩm “Tôi yêu em”

-Khổ
điểm

1:

1.75

- Khổ 2 : 1.75
điểm
- Nếu diễn xuôi ý
thơ mà hay, tối
đa chỉ đạt 2.0/3.5
điểm.

d. Chính tả, dùng từ, đặt câu

0.25

Đảm bảo chuẩ n chıń h tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiế ng Viêṭ .
e. Sáng tạo

0.25

Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề
nghị luận.
TỔNG ĐIỂM :

10.0

