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ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KÌ II 

Năm học 2013  - 2014                 

MÔN NGỮ VĂN 12 -  THPT 

                           Thời gian làm bài : 120 phút (Không kể thời gian giao đề)   

                                      

 PHẦN I : Đọc – hiểu văn bản. (5 điểm ) 

Câu 1.(1,5 điểm ) : Đọc và phát hiện các lỗi về chính tả,dùng từ,lập luận lô gic trong 

đoạn văn bản dưới đây?  

            Trong bài thơ “Việt Bắc”, thể thơ lục bát đã phát huy được thế mạnh rõ dệt. 

Tính dân tộc của bài “Việt Bắc” trước hết bộc lộ ra ở thể loại thơ. Những câu thơ lục 

bát uyển truyển, nhịp nhàng, cân đối phù hợp với dọng tâm tình ngọt ngào, ra riết. 

Tính dân tộc ở “Việt Bắc” còn biểu hiện ở  chủ đề , cảm hứng chủ đạo: bài thơ đề cập 

đến vấn đề trọng đại của dân tộc, bộc lộ niềm tự cao, niềm vui chiến thắng của cả dân 

tộc sau chín năm kháng chiến chường kì. Đồng thời những hình ảnh, vật liệu được xử 

dụng trong bài thơ cũng mang đậm nét chuyền thống, gần gũi với tình cảm, cách nghĩ 

của dân tộc: “Chiếu nga Sơn, gạch Bát Tràng – Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà 

Đông…” 

Câu 2 ( 1,5 điểm ) : 

             Đọc đoạn văn bản dưới đây cho biết đoạn trích thuộc loại văn bản nào? Nêu 

nội dung chính của đoạn văn bản? Đặt tên cho đoạn văn bản đó  : 

              “ Đó là: tính đến năm 3013, mức hưởng thụ bình quân của người dân Việt 

Nam mới chỉ đạt 3,2 bản sách/người (kể cả sách giáo khoa). Còn theo thống kê của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mỗi người Việt Nam chỉ đọc 0,8 cuốn sách/năm tại 

thư viện. Số sách phân bổ tại các thư viện bình quân là 0,35 bản sách/người. Khảo sát 

của Thư viện Quốc gia Việt Nam cho thấy, bạn đọc của Thư viện chỉ chiếm khoảng 

8-10% dân số. Có khoảng 30 nghìn bạn đọc thường xuyên đăng ký đọc tại trụ sở, còn 

thư viện cấp tỉnh chỉ khoảng 1.000-2.000 bạn đọc. Con số đó tại các thư viện cấp 

huyện, xã còn thấp hơn nhiều: 5-600 và 1-200. Ở nông thôn, miền núi, thậm chí còn 

thấp hơn.” 
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                       (Nguồn trích theo Dân trí ,Ngày sách Việt nam ,21 tháng 4 năm 2014 ) 

 

Câu 3 ( 2 điểm ) : 

              Phát hiện  những biện pháp tu từ  đặc sắc trong đoạn văn sau và hiệu quả 

nghệ thuật của biện pháp đó : 

 “Có những cây con vừa lớn ngang tầm ngực người lại bị đại bác chặt đứt làm đôi. Ở 

những cây đó, nhựa còn trong, chất dầu còn loãng, vết thương không lành được, cứ 

loét mãi ra, năm mười hôm thì cây chết. Nhưng cũng có những cây vượt lên được cao 

hơn đầu người, cành lá sum sê như những con chim đã đủ lông mao, lông vũ. Đạn đại 

bác không giết nổi chúng, những vết thương của chúng chóng lành như trên một thân 

thể cường tráng. Chúng vượt lên rất nhanh, thay thế những cây đã ngã...”-    

                                                                 (Ngữ văn 12,tập 2,NXB Giáo dục, 2008 ) 

PHẦN II :  Kĩ năng viết văn bản( 5 điểm )  

 Học sinh chọn một trong hai câu sau: 

 Câu 3 ( 5  điểm ) :  Cùng bàn luận với một người bạn về tương lai nghề nghiệp mà 

bạn đang lựa chọn.  

 Câu 3 ( 5  điểm ) : Nhân vật mà em có ấn tượng sâu sắc nhất trong hai tác phẩm  

“ Rừng xà nu” của Nguyên Ngọc  và “ Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn 

Thi 

 

= = = = = = HẾT = = = = = = 

( Đề thi có 02 trang  ) 

 

Họ và tên thí sinh : ………………………………………….SBD: ……………. 

 

         (Thí sinh  được sử dụng tài liệu -  Người coi thi không giải thích gì thêm ) 
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                                        ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KÌ II 

                                               Năm học 2013  - 2014              

MÔN NGỮ VĂN 12 -  THPT 

                           Thời gian làm bài : 120 phút (Không kể thời gian giao đề) 

                                        

 PHẦN I : Đọc – hiểu văn bản.(5 điểm ) 

Câu 1.(1,5 điểm ) : Đọc và phát hiện các lỗi về chính tả,dùng từ,lập luận lô gic trong 

đoạn văn bản dưới đây?  

            Trong bài thơ “ người lái đò sông đà”, dưới cái nhìn của Nguyễn tuân,con 

sông đà vốn vô chi, vô rác, bỗng trở nên sông động như một nhân vật. Sông đà cũng 

như bao giòng sông khác , vậy dưới bàn tay tài hoa của người nghệ sỹ họ nguyễn, 

sông đà như một sinh thể có cá tính, có tâm trạng với hai nét tính cách độc lập hung 

bạo và trữ tình. Giòng sông vừa hung bạo vừa dữ tợn ấy , được nguyễn tuân nhìn với 

diện mạo kẻ thù số một của con người. Nó hung bạo và dữ dằn vì những khúc sông 

hẹp và tối , ghê rợn như cửa ngõ xuống âm phủ, lại cả những hút nước như những cái 

bẫy chết người rải rác trên sông, rồi những ghềnh thác dài hàng cây số, lúc nào cũng 

như muốn đòi nợ xuýt tính mạng bất cứ người lái đò nào đi ngang qua đấy …” 

 

Câu 2 ( 1,5 điểm ) : 

             Đọc đoạn văn bản dưới đây cho biết đoạn trích thuộc loại  văn bản nào? Nêu 

nội dung chính của đoạn văn bản? Đặt tên cho đoạn văn bản đó  : 

              “Với tư cách là người đứng đầu ngành Giáo dục, lẽ ra tôi phải trực tiếp báo 

cáo trước UBTVQH, nhưng vào thời điểm đó tôi đang đi công tác nước ngoài để thực 

hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á. Cá 

nhân tôi và lãnh đạo Bộ GD&ĐT chưa xem xét, thảo luận về các chi phí thực hiện 
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đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông. Còn con số 34.000 tỷ đồng nói trên 

là tổng hợp từ kết quả nghiên cứu của các nhóm chuyên gia khác nhau dựa theo các 

nội dung của Nghị quyết TƯ 8 (khóa XI) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào 

tạo..” 

                       (Nguồn trích theo Việt báo.com ,ngày 20  tháng 4 năm 2014 ) 

 

Câu 3 ( 2 điểm ) : 

              Phát hiện  những biện pháp tu từ  đặc sắc trong đoạn văn sau và hiệu quả 

nghệ thuật của biện pháp đó : 

           “  Sáng tác của Thạch Lam không chỉ hấp dẫn người đọc bởi ý nghĩa nhân văn 

sâu sắc mà còn bởi giọng điệu thủ thỉ tâm tình, chất thơ bàng bạc trên từng trang văn. 

Ba truyện ngắn "Gió lạnh đầu mùa", "Hai đứa trẻ" và Dưới bóng hoàng lan" là những 

tác phẩm tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của tác giả: Truyện không có cốt 

truyện, mạch đi của truyện là dòng chảy tâm trạng với những biến thái tinh vi, chất 

trữ tình và hiện thực đan cài, đằng sau tác phẩm thấp thoáng một cái tôi giàu lòng 

nhân hậu......”-    

                                                                 (Ngữ văn 12,tập 2,NXB Giáo dục, 2008 ) 

PHẦN II :  Kĩ năng viết văn bản( 5 điểm )   

 Câu 1 ( 5  điểm ) :    Mùa hè, môi trường và dịch bệnh. 

 Câu 2 ( 5  điểm ) :   Đoạn thơ hay nhất trong các bài thơ được học và đọc trong 

chương trình Ngữ Văn 12. 

 

= = = = = = HẾT = = = = = = 

( Đề thi có 02 trang  ) 

 

Họ và tên thí sinh : ………………………………………….SBD: ……………. 

 

         (Thí sinh  được sử dụng tài liệu -  Người coi thi không giải thích gì thêm ) 
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