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Thời gian làm bài 90 phút. (Không kể thời gian phát đề)
Ngày kiểm tra 14 tháng 11 năm 2015

PHẦN 1: ĐỌC HIỂU (4 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 3

Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông
Một duyên hai nợ âu đành phận phận
Năm nắng mười mưa dám quản công
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
Có chồng hờ hững cũng như không

(Thương vợ - Trần Tế Xương)

Câu 1: Xác định nội dung chính của bài thơ trên? (0,5 đ)
Câu 2: Tìm các thành ngữ trong bài thơ và giải thích nghĩa của các thành ngữ đó? (0,5 đ)
Câu 3: Từ nội dung của bài thơ, anh/chị hãy viết một đoạn văn ngắn cảm nhận về vai trò
của người mẹ trong mái ấm gia đình.(khoảng 6 – 8 dòng) (1 đ)

Đọc văn bản và trả lời câu hỏi từ câu 4 đến câu 6
“Tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ; từng tiếng một vang ra để gọi

buổi chiều. Phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than
sắp tàn. Dãy tre làng trước mặt đen lại và cắt hình rõ rệt trên nền trời”
(“Hai đứa trẻ” – Thạch Lam )

Câu 4: Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt nào? (0,5đ)
Câu 5: Nội dung chính của đoạn văn là gì? (0,5 đ)
Câu 6: Xác định biện pháp nghệ thuật chủ yếu của đoạn văn. Nêu tác dụng? (1 đ)

PHẦN 2: TỰ LUẬN (6 điểm)
Cảm nhận của Anh/chị về nhân vật Viên quan ngục trong truyện ngắn Chữ người tử tù

của Nguyễn Tuân.

…Hết...



HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu Ý
Nội dung

Điểm

I 1 Bài thơ ngợi ca hình ảnh người vợ tần tảo, đảm đang, giàu đức hi
sinh và tình cảm yêu thương, quý trọng của Trần Tế Xương dành cho
vợ. 0,5

2
- Một duyên hai nợ: Duyên ít nợ nhiều .gánh nặng chồng con đè
nặng lên vai
- Năm nắng mười mưa: Nhiều nỗi vất vả cực nhọc phải chịu đựng
trong một hoàn cảnh sống khắc nghiệt.
- Nếu chỉ nêu được 2 thành ngữ

0,25

0.25

3 - Về kĩ năng: HS phải viết đoạn văn có đầy đủ 3 phần: Mở đoạn,
thân đoạn, kết đoạn. Tránh mắc những lỗi về chính tả, lỗi diễn đạt.
- Về kiến thức
+ Mở đoạn: Giới thiệu khái quát về hình ảnh người mẹ
+Thân đoạn:  Nêu vai trò của người mẹ trong việc chăm lo cho con
cái và duy trì hạnh phúc gia đình.
+Kết đoạn: Bài học liên hệ cho bản thân

1

4

Phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn văn là:
- tự sự,
- miêu tả

0,25

0,25

5

- Nội dung chính của đoạn văn là: tả khung cảnh thiên nhiên phố
huyện lúc chiều tàn 0,5

6

Thủ pháp nghệ thuật: so sánh “phương tây đỏ rực như lửa cháy”;
“những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn”

– Tác dụng: so sánh nhằm làm nổi bật nét đặc trưng riêng biệt của
khung cảnh thiên nhiên: cảnh rực rỡ, sinh động, …

0,5

0,5

II 1
Cảm nhận của anh/chị về nhân vật viên quan ngục trong

truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân. 6,0

1.1 Yêu cầu chung: biết cách làm văn nghị luận xã hội. Bài viết phải có
bố cục đầy đủ, rõ ràng; diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi viết chữ,
dùng từ, viết câu, viết đoạn; văn viết có cảm xúc. Thí sinh có thể có
những cách cảm nhận và diễn đạt khác nhưng phải hợp lí, có sức
thuyết phục.

1.2 Yêu cầu cụ thể:

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: trình bày đủ ba phần Mở bài,
Thân bài, Kết bài; Thân bài biết phân thành nhiều đoạn; Kết bài khái
quát được vấn đề..(Chỉ đạt 0,25 điểm khi chưa thể hiện đủ yêu cầu,



Thân bài có 1 đoạn. Viết 1 đoạn; thiếu Mở bài hoặc Thân bài: 0
điểm.)

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận bàn về nhân vật viên quản
ngục

c. Bài viết có sự sáng tạo: viết có cảm xúc, diễn đạt hay qua cách
dùng từ, viết câu, viết đoạn.( có 1 số cách diễn đạt sáng tạo qua dùng
từ, viết câu, có cảm xúc..: 0,25 điểm).

d. Không mắc lỗi viết chữ, dùng từ, viết câu.( điểm 0,25: mắc một số
lỗi chính tả, dùng từ, viết câu.)

e. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm phù hợp, có sự
liên kết chặt chẽ, biết kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể
có những cách cảm nhận và diễn đạt khác nhưng phải hợp lí, có sức
thuyết phục. Có thể trình bày theo định hướng sau:

I/ Mở bài:
- giới thiệu tác giả, tác phẩm
- giới thiệu nhân vật viên quản ngục

II/ Thân bài :

1/ Là một người có tâm hồn nghệ sĩ, say mê và quý trọng cái
đẹp
Thú chơi chữ, “sở nguyện cao quý” là được treo ở nhà riêng một đôi

câu đối do tay ông Huấn viết.

2/ Là người có tấm lòng “biết trong người ngay”, cảm phục tài
năng và nhân cách của Huấn Cao với một thái độ cung kính, “biệt
nhỡn liên tài” đối với ông Huấn.

- Trong tình huống gặp ông Huấn, người mà mình ngưỡng mộ tại
nhà ngục mình cai quản, ngục quan đã rất băn khoăn,trăn trở :

+ Hoặc làm tròn phận sự thì phải chà đạp lên tấm lòng tri kỷ với
cái tài viết chữ đẹp của Huấn Cao.

+ Hoặc muốn trọn lòng tri kỷ thì phải vượt qua phép tắc của triều
đình.
- Như vậy, nếu theo cách thứ nhất, thì chiến thắng thuộc về tầm

thường; còn theo cách thứ 2, chiến thắng thuộc về cái „đẹp“.
- Và rồi, ngục quan đã chọn cách ứng xử thứ 2, chứng tỏ ông là một

người dám sống với lòng biệt nhỡn liên tài.
3/ Tổng kết về nội dung, nghệ thuật

III/ Kết bài:
- Đánh giá chung

- Liên hệ bản thân

0,5

0,5

2

2

1


