TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC
NĂM HỌC 2020 – 2021

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NGỮ VĂN 12
DI.MỤC TIÊU ĐỀ KIỀM TRA:
1.Kiến thức:
Nắm được những đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của các tác phẩm đã học trong chương trình
Ngữ văn lớp 12- tập 2 ( Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu; Hồn Trương Ba, da hàng thịt
của Lưu Quang Vũ)
2.Kỹ năng:
- Biết cách đọc hiểu theo đặc trưng thể loại (truyện, kịch)
- Có kỹ năng tạo lập văn bản nghị luận văn học
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:
- Hình thức: Tự luận
- Thời gian làm bài: 120 phút

III. THẾT LẬP MA TRẬN:
Chủ đề
kiến thức

-ĐỌC
HIỂU
-NGHỊ
LUẬN XÃ
HỘI

CẤP ĐỘ NHẬN THỨC
NHẬN BIẾT

THÔNG HIỂU

VẬN DỤNG

-Xác định phương -Đặt nhan đề
Nêu và lí giải quan
thức biểu đạt
-Nêu nội dung
điểm cá nhân (thông
chính
điệp có ý nghĩa, điều
- Thao tác lập
-Tìm nghĩa của
tâm đắc hoặc chỉ ra
luận
cụm từ dựa vào văn những việc làm cụ
- Phong cách
bản
thể của bản thân).
ngôn ngữ
-Giải nghĩa một
-Thể thơ
câu trích từ văn bản
-Kiểu đoạn văn
-Chỉ ra nguyên
(cách triển khai/
nhân một quan
trình bày đoạn
niệm trích từ văn
văn)
bản
-Tìm các chi tiết
- Xác định biện pháp
trong văn bản
tu từ và nêu hiệu quả
xoay quanh một
biểu đạt
nội dung
- Nhận xét về một
ý kiến/một vấn đề
trong văn bản
Số câu:1
Số điểm: 0, 5
Tỉ lệ 5%

Số câu: 2
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ 15%

Số câu: 1
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ 10%

VẬN DỤNG
CAO
Viết một đoạn
văn (khoảng 200
chữ) trình bày ý
kiến về 1 vấn đề
xã hội xuất phát
từ văn bản đọc
hiểu

Số câu: 1
Số điểm: 2,0
Tỉ lệ 20%

CỘNG

Số câu:5
Số điểm: 5,0
Tỉ lệ: 50%

Chủ đề
kiến thức
- LÀM
VĂN
*Dạng đề:
Phân tích
hoặc cảm
nhận về một
đoạn
trích/nhân
vật/chi
tiết/tình
huống
truyện
*Tác
phẩm:
- Chiếc

CẤP ĐỘ NHẬN THỨC
NHẬN BIẾT

THÔNG HIỂU

VẬN DỤNG

- Xác định được
yêu cầu, phạm vi
bàn luận, các thao
tác lập luận
- Xác định đúng
kiểu bài
nghị
luận văn học
-Xác định đúng
vấn đề cần nghị
luận

-Hiểu đúng vấn đề
nghị
luận,
- Lựa chọn và sắp
xếp các luận điểm
để làm sáng tỏ vấn
đề
nghị
luận
- Đảm bảo cấu trúc
bài văn nghị luận.
- Đảm bảo quy tắc
ngữ pháp chính tả,
dùng từ, đặt

-Vận dụng những
kiến thức đã học về
tác phẩm để phân
tích, cảm nhận về
nhận về sự độc đáo
của nội dung và
nghệ thuật trong tác
phẩm.
.
- Bài viết trình bày
một cách thuyết
phục, lập luận chặt
chẽ, văn viết có cảm
xúc.

Số điểm: 0.5
Tỉ lệ
5%

Số điểm: 2.5
Tỉ lệ 25%

Số điểm: 2.5
Tỉ lệ 15%

VẬN DỤNG
CAO
Bài viết sáng tạo,
có những kiến
giải riêng sâu sắc,
thuyết phục; diễn
đạt hấp dẫn,
thuyết phục.

CỘNG

thuyền ngoài
xa
- Hồn
Trương Ba,
da hàng thịt

Cộng
chung

Số điểm: 0.5
Tỉ lệ 5%

Số câu: 1
Số điểm: 50
Tỉ lệ: 50%
Số câu: 5
Số điểm: 10
Tỉ lệ: 100%

