
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO        KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2012- 2013 
    GIA LAI          MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 12 HỆ THPT 
           Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) 
 
 
 
 
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (5,0 điểm) 

Câu 1. (2,0 điểm) 
Biểu hiện cụ thể của tính dân tộc trong hình thức nghệ thuật thơ Tố Hữu ở bài thơ Việt 

Bắc ?  

Câu 2. (3,0 điểm) 
  Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình 

Phải biết gắn bó và san sẻ 
Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở 
Làm nên Đất Nước muôn đời…   

  (Đất Nước, trích Mặt đường khát vọng – Nguyễn Khoa Điềm). 
Từ ý thơ trên, Anh/Chị hãy viết bài văn nghị luận xã hội (khoảng 400 chữ) phát biểu ý 

kiến của mình về trách nhiệm của tuổi trẻ hiện nay đối với đất nước.  
II. PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN (5,0 điểm) 

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 3.a hoặc 3.b) 
Câu 3.a. Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm) 

Con sóng dưới lòng sâu 
   Con sóng trên mặt nước 
   Ôi con sóng nhớ bờ 
   Ngày đêm không ngủ được 
   Lòng em nhớ đến anh 
   Cả trong mơ còn thức 

  Dẫu xuôi về phương Bắc 
  Dẫu ngược về phương Nam 
  Nơi nào em cũng nghĩ  
  Hướng về anh – một phương 

   ( Trích Sóng - Xuân Quỳnh).  
   Cảm nhận của Anh/Chị về đoạn thơ trên. 

Câu 3.b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm) 
Phân tích nhân vật Hồn Trương Ba trong tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu 

Quang Vũ) để thấy sự chiến thắng của lương tâm, đạo đức đối với bản năng con người (phần 
trích trong Sách Giáo khoa Ngữ văn 12 Nâng cao, tập Một).  

 
              -------Hết------- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I 
                  GIA LAI                                        NĂM HỌC 2012 - 2013           
                                             Môn: Ngữ văn - Lớp 12 - Hệ THPT 
           

 
HƯỚNG DẪN CHẤM 

(Gồm 3 trang) 
I. Yêu cầu chung 

- Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của Hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm 
của thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm. 

- Do đặc trưng của môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong việc vận 
dụng đáp án và thang điểm;  khuyết khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo. 

- Việc  chi tiết hóa điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch  với tổng 
điểm của mỗi ý và được thống nhất trong Tổ chấm. 

II. Đáp án và thang điểm 
Câu Nội dung Điểm 

 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm)  
Biểu hiện cụ thể của tính dân tộc trong hình thức nghệ thuật thơ Tố 
Hữu ở bài thơ Việt Bắc ?  

  
Câu 1 

(2,0 điểm) - Thể thơ lục bát dạt dào âm hưởng nghĩa tình của hồn thơ dân tộc. 
- Kiểu kết cấu đối đáp đậm sắc thái dân gian. 
- Từ ngữ và hình ảnh mộc mạc, quen thuộc. 
- Phát huy cao độ tính nhạc phong phú của tiếng Việt. 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

          Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình 
          Phải biết gắn bó và san sẻ 
          Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở 
         Làm nên Đất Nước muôn đời…   

(Đất Nước, trích Mặt đường khát vọng – Nguyễn Khoa Điềm). 
          Từ ý thơ trên, Anh/Chị hãy viết bài văn nghị luận xã hội 
(khoảng 400 chữ) phát biểu ý kiến của mình về trách nhiệm của 
tuổi trẻ hiện nay đối với đất nước.  

 

1. Yêu cầu về kỹ năng 
Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu 
loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 
2. Yêu cầu về kiến thức 
Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng lí lẽ và dẫn chứng phải 
hợp lí; cần làm rõ được các ý chính sau: 

 

a. Giới thiệu vấn đề cần nghị luận 
Từ ý thơ trên, nêu trách nhiệm của tuổi trẻ hiện nay đối với đất nước.  

 
0,5 

b. Giải thích, chứng minh: 
- Đất nước bao gồm lãnh thổ, vùng trời, vùng biển và đảo, văn hóa, 
phong tục, lịch sử,… là máu xương của cha ông bao đời xây dựng nên. 
- Mỗi cá nhân phải biết Hóa thân cho dáng hình xứ sở, tức là phải có 
trách nhiệm cống hiến, hi sinh để bảo vệ và xây dựng đất nước. 
- Chứng minh: Học sinh có thể lấy dẫn chứng từ lịch sử, từ thực tế để 
làm sáng tỏ vấn đề. 

1,0 
 
 
 
 

Câu 2 
(3,0 điểm) 

c. Bàn luận mở rộng vấn đề, liên hệ bản thân 
- Trách nhiệm của tuổi trẻ hiện nay đối với đất nước: 

1,5 
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+ Tự hào về non sông gấm vóc, về truyền thống dân tộc. Từ đó nâng 
cao ý thức trách nhiệm của bản thân, ra sức xây dựng đất nước ngày 
càng giàu đẹp, sống xứng đáng với sự cống hiến, hi sinh của các thế hệ 
trước.  
+ Tuổi trẻ cần có những hành động thiết thực để thể hiện lòng yêu 
nước: chuẩn bị cho mìnhvề sức khỏe, về trí tuệ, về đạo đức,…có khát 
vọng xây dựng đất nước hùng mạnh trên mọi lĩnh vực; sẵn sàng cống 
hiến, xả thân để bảo vệ Tổ Quốc. 
+ Phê phán, kiên quyết chống lại các hành động thiếu trách nhiệm đối 
với đất nước.  
- Liên hệ bản thân: Rút ra bài học nhận thức và hành động để bảo vệ và 
xây dựng đất nước giàu mạnh, sánh vai các cường quốc năm châu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (5,0 điểm)  
Theo chương trình Chuẩn  
Cảm nhận đoạn thơ  trong bài thơ “Sóng” của nhà thơ Xuân Quỳnh.  

 

a. Yêu cầu về kỹ năng 
Biết cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Kết cấu chặt chẽ, 
diễn đạt lưu loát; không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 
b. Yêu cầu về kiến thức 
Trên cơ sở những hiểu biết về nhà thơ Xuân Quỳnh và bài thơ Sóng, thí 
sinh có thể cảm thụ đoạn thơ theo nhiều cách nhưng cần làm rõ được 
các ý cơ bản sau: 

 

- Giới thiệu được vấn đề cần nghị luận 0,5 
- Nội dung chính của đoạn thơ: nỗi trăn trở, nhớ nhung và lòng thủy 
chung son sắt của người phụ nữ trong tình yêu. 

0,5 

- 6 câu đầu: Nỗi nhớ chân thành, mãnh liệt, vô bờ, bao trùm cả thời gian 
và không gian; nỗi nhớ thường trực, len lỏi trong mơ, chế ngự tiềm 
thức; nỗi nhớ được diễn tả qua sóng và được trực tả (2 câu cuối).   
- 4 câu sau: Khẳng định lòng thủy chung. Trong cái mênh mông của 
trời đất, dù ở phương nào, nơi nào, vẫn hướng về anh.  

2,0 

- Nghệ thuật: Thể thơ 5 chữ, âm hưởng dạt dào bất tận của sóng biển; 
hai hình tượng Sóng và Em; biện pháp điệp ngữ tạo nên nhịp điệu nồng 
nàn, say đắm, thiết tha,… 

1,5 

Câu 3. a 
(5,0 điểm) 

- Đánh giá chung về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ. 
 Xuân Quỳnh đã thể hiện rất gợi cảm, sinh động những trạng thái cảm 
xúc, những khao khát mãnh liệt và vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ 
đang yêu. 

0,5 

Theo chương trình Nâng cao  
          Phân tích nhân vật Hồn Trương Ba trong tác phẩm Hồn 
Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ) để thấy sự chiến 
thắng của lương tâm, đạo đức đối với bản năng (phần trích trong 
Sách Giáo khoa Ngữ văn 12 Nâng cao, tập Một). 

 Câu 3.b 
(5,0 điểm) 
 

a. Yêu cầu về kỹ năng 
Biết cách làm bài nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích văn xuôi; biết 
cách phân tích nhân vật văn học để làm rõ nhận định. Kết cấu chặt chẽ, 
diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 
b. Yêu cầu về kiến thức 
Trên cơ sở những hiểu biết về nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và tác phẩm 
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Hồn Trương Ba, da hàng thịt, thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách 
nhưng cần làm rõ được các ý cơ bản sau: 
- Giới thiệu được vấn đề cần nghị luận 0,50 
- Trương Ba là người nông dân giàu ý thức về nhân phẩm; có bản lĩnh, 
kiên quyết, dũng cảm trong  đấu tranh với những nghịch cảnh, chống lại 
sự dung tục, tầm thường, giả tạo để bảo vệ quyền  được sống đúng là 
mình, sống trọn vẹn với những giá trị mình có và theo đuổi. 

1,00 

- Trương Ba là người có tâm hồn trong sáng, nhân hậu, giàu lòng tự 
trọng, ý thức sâu sắc về giá trị  và ý nghĩa của cuộc sống. 

1,00 

- Trương Ba tiêu biểu cho vẻ đẹp của người lao động có khát vọng bình 
dị mà cao đẹp. Nhân vật đã chuyển tải được thông điệp sâu sắc của  tác 
giả về con người, cuộc sống, xã hội; khẳng định sự chiến thắng của 
lương tâm, đạo đức đối với bản năng con người. 

 
1,00 

 
 

- Nghệ thuật: xây dựng xung đột kịch đẩy lên cao trào, nghệ thuật dựng 
cảnh, dựng đối thoại, độc thoại nội tâm sinh động;  lời thoại nhân vật 
giàu chất triết lí, giàu ý nghĩa. Nhân vật kịch thể hiện được tâm trạng, 
đời sống nội tâm sâu sắc, gửi gắm được nhiều thông điệp về con người,  
cuộc sống, xã hội. 

1,00 

 

- Đánh giá chung về ý nghĩa và nghệ thuật  thuật xây dựng nhân vật. 0,50 
* Lưu ý:  
- Giám khảo chỉ cho điểm tối đa ở các ý khi đảm bảo đúng ý và đáp ứng tốt các yêu cầu 
về kĩ năng; nội dung có sức thuyết phục; không mắc lỗi diễn đạt, chính tả. 
- Trên cơ sở của biểu điểm này, tùy vào mức độ đạt được của bài viết, giám khảo 
cho các mức điểm còn lại. 

 
-------------------------Hết------------------------- 

 


