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ĐỀ THI KSCL GIỮA HKII NĂM HỌC 2013-2014 

MÔN THI : NGỮ VĂN – KHỐI 10 

THỜI GIAN :90 PHÚT 

Em hãy viết một bài văn thuyết minh để thấy được tác hại do hút thuốc lá . 

 

 

 
ĐỀ THI KSCL GIỮA HKII NĂM HỌC 2013-2014 

MÔN THI : NGỮ VĂN – KHỐI 10 

THỜI GIAN :90 PHÚT 

Em hãy viết một bài văn thuyết minh để thấy được vai trò của rừng trong đời sống. 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KSCL GIỮA HKII NĂM HỌC 2013-2014 

MÔN THI : NGỮ VĂN – KHỐI 10 

THỜI GIAN :90 PHÚT 

 

Bài văn thuyết minh : tác hại do hút thuốc lá 

*Hiểu về thuốc lá : Thuốc lá là một loại cây có độc, nhất là những lá già, 

có hàm lượng Nicotin cao, chất Nicotine là một chất gây nghiện và rất độc, 

tàn phá sức khỏe con người 

1 điểm 

* Tác hại của thuốc lá  

- Ảnh hưởng đến sức khỏe người hút thuốc lá và cả những người hít phải 

khói thuốc  lá  
2điểm 

-Ảnh hưởng kinh tế gia đình 2điểm 

-Ảnh hưởng đến kinh tế quốc gia 2điểm 

Có kĩ năng làm bài văn thuyết minh với kết cấu chặt chẽ, luận điểm rõ 

ràng, diễn đạt trôi chảy, có tính thuyết phục 
3  điểm 

 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KSCL GIỮA HKII NĂM HỌC 2013-2014 

MÔN THI : NGỮ VĂN – KHỐI 10 

THỜI GIAN :90 PHÚT 

Hiểu về rừng: 

    Rừng là một tổng thể cây gỗ, có mối liên hệ lẫn nhau, nó chiếm một 

phạm vi không gian nhất định ở mặt đất và trong khí quyển ,là một bộ phận 

của cảnh quan địa lý, là sự hình thành phức tạp của tự nhiên, là thành phần 

cơ bản của sinh quyển địa cầu  

Rừng cũng có thể hiểu bằng một cách khác là vùng đất đủ rộng có cây cối 

mọc lâu năm. 

1 điểm 

Vai trò của rừng trong đời sống con người:  

Trực tiếp cho ta các sản phẩm của rừng(lâm sản, đặc sản ,động vât, thực 

vật, nguyên liệu , dược liệu quý ...) 
2điểm 

Gián tiếp phòng hộ    2điểm 

Bảo vệ môi trường sinh thái 2điểm 
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Có kĩ năng làm bài văn thuyết minh với kết cấu chặt chẽ, luận điểm rõ 

ràng, diễn đạt trôi chảy, có tính thuyết phục 

3  điểm 
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