TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC
TỔ NGỮ VĂN

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: NGỮ VĂN – Lớp 11

A. PHẠM VI ÔN TẬP
I. Kiến thức văn học sử, làm văn và văn bản tác phẩm
1. Các thao tác lập luận bác bỏ, bình luận
2. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng Tháng
8/1945
3. Tràng giang (Huy Cận)
4. Chiều tối (Hồ Chí Minh)
5. Từ ấy (Tố Hữu)
II. Kĩ năng làm văn
1. Dựng đoạn nghị luận xã hội
2. Viết bài nghị luận văn học
B. CẤU TRÚC ĐỀ
Câu 1. (3,0 điểm)
Viết đoạn văn nghị luận xã hội
Câu 2. (7,0 điểm)
Viết bài văn nghị luận văn học
C. THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
D. MỘT SỐ LƯU Ý KHI ÔN TẬP
Câu 1. Nghị luận xã hội
- Hình thức: đoạn văn nghị luận xã hội, khoảng 10-12 câu
- Phạm vi nghị luận: hiện tượng đời sống / tư tưởng đạo lí (dưới hình thức mọt ý
kiến, nhận định)
- Thao tác lập luận: bác bỏ, bình luận
Câu 2. Nghị luận văn học (đề bài có thể có ý kiến/nhận định)
- Hình thức: Bài văn nghị luận văn học
+ Vận dụng kiến thức, kỹ năng để trình bày bài nghị luận văn học hoàn chỉnh, mở
bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài đánh giá được vấn đề.

+ Với đề bài có ý kiến, nhận định: Học sinh biết giải thích ý kiến/nhận định và
phân tích, chứng minh đoạn trích để làm sáng tỏ ý kiến/nhận định.
- Phạm vi nghị luận: Kiến thức bài Khái quát VHVN từ đầu thế kỷ XX đến cách
mạng Tháng Tám/1945, kiến thức về tác giả, tác phẩm trong phạm vi ôn tập.
- Thao tác lập luận: vận dụng hợp lí các thao tác lập luận như thao tác giải thích,
chứng minh, phân tích…
- Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc… Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu…
E. ĐỀ MINH HỌA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC

-----***---(Đề thi có 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2021 –2022
Môn: Ngữ văn – Lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (3.0 điểm)
Bằng một đoạn văn khoảng 10 -12 câu, anh / chị hãy bình luận ý kiến sau:
“Khi tham gia giao thông nhất định phải hiểu luật giao thông”.
Câu 2 (7.0 điểm)
“Sóng gợn tràng gian buồn điệp điệp,
Con thuyền xuôi mái nước song song,
Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;
Củi một cành khô lạc mấy dòng.

Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,
Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều.

Nắng xuống, trời lên sâu chót vót;
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.”
(Trích “Tràng giang” – Huy Cận)
Cảm nhận của anh / chị về đoạn thơ trên. Từ đó hãy nhận xét đặc điểm phong
cách thơ Huy Cận trước cách mạng tháng Tám.
------------HẾT--------------

