
  SỞ GDĐT KIÊN GIANG      ĐỀ THI HẾT HỌC KỲ II (NĂM HỌC 2015 – 2016) 
TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT                                                  Môn: Ngữ Văn 11                                                                                      
                                                              (Thời gian: 90 phút không kể thời gian phát đề) 
 
Phần I: Đọc – hiểu (3 điểm). 

Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 4: 

          “Dẫu trôi nổi, dẫu cực khổ thế nào mặc lòng, miễn là có kẻ mang đai đội mũ 
ngất ngưởng ngồi trên, có kẻ áo rộng khăn đen lúc nhúc lạy dưới, trăm nghìn năm 
như thế cũng xong! Dân khôn mà chi! Dân ngu mà chi! Dân lợi mà chi! Dân hại mà 
chi! Dân càng nô lệ ngôi vua càng lâu dài, bọn quan lại càng phú quý! Chẳng những 
thế mà thôi, “một người làm quan một nhà có phước”, dầu tham, dầu nhũng, dầu vơ 
vét, dầu rút tỉa của dân thế nào cũng không ai bình phẩm; dầu lấy lúa của nhân dân 
mua vườn sắm ruộng, xây nhà làm cửa cũng không ai chê bai”. 

( Trích trong tác phẩm“ Về luân lí xã hội ở nước ta” của Phan Châu Trinh) 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt? (0,5 điểm) 
Câu 2. Xác định biện pháp tu từ và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó? (1,0 điểm) 
Câu 3. Nêu nội dung của đoạn trên? (0,5 điểm) 
Câu 4. Viết đoạn văn ngắn 3 đến 5 dòng trình bày suy nghĩ của anh/ chị về câu sau:“ 
một người làm quan một nhà có phước”! (1,0 điểm). 

Phần II: Nghị luận xã hội (3 điểm) 
          Lối sống ảo trên mạng xã hội( facebook) đang ngày càng trở nên phổ biến 
trong giới trẻ với nhiều trò lố khoe thân, khoe tiền, thất tình hay giả chết… hầu hết đã 
bị cộng đồng mạng lên án. Vậy cũng là giới trẻ, anh/ chị viết một bài văn khoảng 200 
từ trình bày suy nghĩ của mình về “lối sống ảo” 

Phần III: Nghị luận văn học (4 điểm):  
      Cảm nhận của anh (chị) về đoạn thơ trong bài“ Từ ấy” của Tố Hữu: 

“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ 

Mặt trời chân lí chói qua tim 

Hồn tôi là một vườn hoa lá 

Rất đậm hương và rộn tiếng chim... 

 

Tôi buộc lòng tôi với mọi người 

Để tình trang trải với trăm nơi 

Để hồn tôi với bao hồn khổ 

Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời”. 

 
-----Hết----- 



 
GỢI Ý ĐÁP ÁN: 

Phần I. Đọc – hiểu 

Câu 1. Phương thức biểu đạt: Nghị luận và biểu cảm (0,5 điểm) 

Câu 2. Kể tên từ 2 biện pháp trở lên: 

 - Biện pháp tu từ được sử dụng: điệp từ( Dân) và điệp cấu trúc câu (Dân khôn mà chi); 
ẩn dụ(có kẻ mang đai đội mũ ngất ngưởng ngồi trên, có kẻ áo rộng khăn đen lúc nhúc lạy 
dưới); từ láy(  ngất ngưởng, lúc nhúc); liệt kê(  dầu tham, dầu nhũng, dầu vơ vét, dầu rút 
tỉa,dầu lấy lúa)…(0,5 điểm) 

-     Tác dụng: Nhấn mạnh dân ta không biết đoàn thể và sự lộng hành của bọn vua quan. 
(0.5 điểm) 

Câu 3. Nội dung: Tác giả chỉ ra thực trạng đen tối lúc bấy giờ đồng thời phê phán bọn 
vua quan chỉ biết bòn rút của dân, làm sao cho túi tham của mình được đầy mãi.(0,5 
điểm) 

Câu 4. – Khẳng định tầm quan trọng của việc làm quan, vì thế người ta sẵn sàng đánh đổi 
tất cả để mua được chức quan – cả dòng họ được nhờ. (1 điểm). 

Phần II. Nghị luận xã hội: 
* Yêu cầu về kĩ năng: 

-   Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội 

- Kết cấu rõ ràng, chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, văn cảm xúc, gợi hình. Không mắc lỗi: 

chính tả, dùng từ, viết câu.  

* Yêu cầu về kiến thức: HS có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đạt được một số ý 

sau: 

- Mở bài: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận 

- Thân bài:  

+ Giải thích khái niệm: Sống ảo là một cuộc sống khác của một con người, một 
cuộc sống tồn tại trên các mạng xã hội.  

+ Thực trạng: Nhiều bạn trẻ đăng hình, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn thậm chí là 
chửi nhau trên mạng để được câu like cho mỗi chia sẻ, lượng người theo dõi 
trang cá nhân…  
 Không có gì ngạc nhiên khi đi đến bất kỳ nơi đâu, ta cũng có thể bắt gặp 

những bạn trẻ sống ảo dán mắt vào điện thoại di động ở quán ăn, quán cà phê, nơi 
công cộng… Đối với bộ phận bạn trẻ này, những hoạt động trên mạng, từ nhất cử 
nhất động của thần tượng, cho đến cập nhật trạng thái của người bạn mới, mọi thứ 



gần như không chỉ là thói quen, mà đã trở thành một lối sống hiện hữu trong cuộc 
sống thường nhật của họ. 

 Không ít bạn coi cuộc sống ảo với hàng ngàn lượt like, hàng triệu người 
follow chính là thước đo giá trị con người họ.  

+ Nguyên  nhân: Từ  nhờ các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh đang ngày càng hiện 
đại, nó tạo cho con người một hình ảnh khác, một con người khác trên các 
mạng xã hội. Những hình ảnh được đăng lên mạng xã hội cùng những câu 
status súc tích làm cho người xem có cái nhìn khác về con người bạn, từ đó 
nhiều người có cảm giác say mê với cuộc sống ảo của mình trên mạng. 
 Thêm nữa, sống ảo cũng là một cách trốn tránh hiện thực đời sống hàng ngày. 

Có người ở ngoài đời thì không nói năng gì nhiều nhưng khi lên mạng thì chém gió 
thành bão. Nhiều cô gái có vẻ ngoài bình thường nhưng khi lên mạng lại trở thành 
hot girl được nhiều fan hâm mộ, vì đây là cuộc sống ảo mà họ lựa chọn. 
+ Hậu quả:  

 Mất đi nhận thức về thực tại, không biết định hướng cho bản thân mình về 
tương lai và phí phạm quá nhiều thời gian của tuổi trẻ, cái tuổi mà con người ta 
năng nổ, hăng hái nhất. 
 Tiếp xúc với những thông tin, hình ảnh không lành mạnh. 
 Mạng xã hội là “cầu nối” cho bọn tội phạm. 
 Tổn hại nặng nề, tâm hồn lẫn thể xác 

- Kết bài: Đánh giá khái quát vấn đề trên. 

Phần III. Nghị luận văn học: 

* Yêu cầu về kĩ năng: 

-   Biết cách làm bài văn nghị luận văn học 

- Kết cấu rõ ràng, chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, văn cảm xúc, gợi hình. Không mắc lỗi: 

chính tả, dùng từ, viết câu.  

* Yêu cầu về kiến thức: HS có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đạt được một số 

ý sau: 

- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm 

- Nêu hoàn cảnh ra đời và cảm nhận chung về bài thơ. 

- Khổ thơ thứ nhất : Niềm vui lớn. 

Bằng bút pháp tự sự kết hợp với bút pháp trữ tình lãng mạn; hình ảnh ẩn dụ, so sánh, 
động từ mạnh, khổ thơ đã thể hiện tình cảm chân thành, trong trẻo và hết sức nồng nhiệt 
của một thanh niên lần đầu tiên được tiếp nhận lý tưởng của Đảng, tìm được hướng đi 
đúng đắn cho cuộc đời mình. 

- Khổ thơ thứ hai: Lẽ sống lớn. 



Động từ “buộc”: Ý thức tự nguyện sâu sắc và quyết tâm cao độ muốn vượt qua giới 
hạn của “cái tôi” cá nhân để sống chan hoà với mọi người, với cái ta chung để thực hiện 
lí tưởng giải phóng giai cấp, dân tộc. Quan niệm mới về lẽ sống là sự gắn bó hài hoà giữa 
“cái tôi” cá nhân và “cái ta” chung của mọi người. 

Điệp từ “để” tạo nhịp thơ dồn dập, thôi thúc, hăm hở. Sự đồng cảm, chia sẻ, yêu 
thương - tình hữu ái giai cấp ® Sức mạnh của tình đoàn kết. Khẳng định mối liên hệ sâu 
sắc với quần chúng nhân dân. 

Tố Hữu đã tìm thấy niềm vui và sức mạnh mới không chỉ bằng nhận thức mà còn 
bằng tình cảm yêu mến và sự giao cảm của trái tim mình với mọi người. Qua đó, nhà thơ 
cũng khẳng định mối liên hệ sâu sắc giữa văn học và cuộc sống mà chủ yếu là cuộc sống 
của quần chúng nhân dân. 

- Đánh giá: 

 Nghệ thuật: Hình ảnh tươi sáng, giàu ý nghĩa tượng trưng, các biện pháp tu từ ẩn 
dụ, so sánh… gợi cảm; ngôn ngữ giàu nhạc điệu; giọng thơ, nhịp điệu say sưa, dồn 
dập, hăm hở, hệ thống vần cuối phong phú có sức ngân vang ... Từ ấy rất tiêu biểu 
cho hồn thơ Tố Hữu: nhà thơ của lý tưởng cộng sản, của niềm vui lớn đối với cách 
mạng và của cảm hứng lãng mạn say sưa, sôi nổi.. 

 
 Nội dung: Bài thơ diễn tả niềm vui lớn, lẽ sống lớn, tình cảm lớn của Tố Hữu trong 

buổi đầu bắt gặp  lý tưởng cộng sản; tác dụng kì diệu của lí tưởng với cuộc đời nhà 
thơ. Bài thơ là Tuyên ngôn của tập Từ ấy nói riêng và toàn bộ tác phẩm của Tố 
Hữu nói chung.. 

(Lưu ý: Cho điểm khuyến khích đối với bài viết có ý sâu sắc, sáng tạo.) 
-Kết bài: Đánh giá khái quát về nhân vật và nêu thông điệp sống. 

 


