Hocmai.vn – Học chủ động - Sống tích cực

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
Thời gian: 120 phút

Phần

Câu

I

Nội dung

Điểm

ĐỌC HIỂU

3,0

1

Thể loại của văn bản báo chí trên: đáp án C. Phỏng vấn

0,5

2

Nội dung cuộc phỏng vấn xoay quanh vấn đề: thái độ, { kiến của ông Lương 0,5
Hoài Nam trước phản ứng của dư luận về đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt
những ngày gần đây của PGS.TS Bùi Hiền

3

-Theo ông Lương Hoài Nam, cần khuyến khích xã hội tranh luận vì: Văn hóa

1,0

tranh luận trong xã hội ta vẫn còn kém. - Tranh luận, phản biện phải dựa trên
tinh thần cầu thị và có văn hóa.
4

HS có thể trình bày suy nghĩ tự do trong 3-5 dòng : Tranh luận có văn hóa và

1,0

chung sống với sự khác biệt quan điểm: Tranh luận trên tinh thần cầu thị, không
nhìn nhận đánh giá một cách phiến diện, tôn trọng { kiến cá nhân, không phản
ứng tiêu cực và xúc phạm cá nhân..
II
1

LÀM VĂN

7,0

Việc đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền có người đồng tình
cũng có người phản đối. Bản thân anh/chị có { kiến như thế nào về đề xuất
này? Hãy trình bày suy nghĩ của mình bằng một đoạn văn ngắn khoảng 200 chữ.

2,0

a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận.

0,25

Đoạn văn phải có câu chủ đề. Các câu còn lại tập trung thể hiện chủ đề.
b. Xác định được đúng vấn đề cần nghị luận

0,25

Nghị luận về đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền
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c. Triển khai vấn đề cần nghị luận thành luận điểm: kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và
dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động.
Một vài định hướng về nội dung: - HS có thể trình bày { kiến riêng: đồng tình
hay không đồng tình nhưng phải l{ giải thuyết phục, tranh luận một cách có văn
hóa, tránh xúc phạm cá nhân. 1,0 4 - GV tùy vào lập luận của HS để đánh giá.

1,0

d. Sáng tạo

0,25

Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện { nghĩa sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
e. Chính tả, dùng từ, đặt câu

0,25

Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
2

Cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp của hai dòng sông qua hai đoạn văn trong tác
phẩm “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân và “Ai đã đặt tên cho dòng
sông?” của Hoàng Phủ Ngọc Tường.
a.Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận.

5,0

0,5

Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn
đề; thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau cùng
làm sáng tỏ vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
b. Xác định được đúng vấn đề cần nghị luận

0,5

Vẻ đẹp của Sông Đà và Sông Hương qua hai đoạn văn trong tác phẩm “Người lái
đò sông Đà” của Nguyễn Tuân và “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của Hoàng
Phủ Ngọc Tường.
c. Triển khai vấn để cần nghị luận thành các luận điểm phù hợp, vận dụng tốt
các thao tác lập luận (trong đó phải có thao tác phân tích, so sánh); kết hợp
chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động.

3,0

- Giới thiệu khái quát phong cách sáng tác của Nguyễn Tuân và Hoàng Phủ Ngọc

0,5

Tường, khái quát tác phẩm:
- Phân tích vẻ đẹp nội dung và nghệ thuật của hai đoạn văn:

1,5

+ Đoạn văn trong bài: “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân:
*Nội dung:
- Tập trung miêu tả vẻ đẹp trữ tình, lãng mạn của Sông Đà (hình dáng thơ
mộng, đường nét mềm mại, màu sắc thay đổi độc đáo...)
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- Cái tôi tài hoa, đắm say trước cảnh đẹp của Nguyễn Tuân.
*Nghệ thuật:
- Hình ảnh, ngôn từ mới lạ, câu văn dài trùng điệp, âm điệu nhịp nhàng
- So sánh nhân hóa độc đáo, từ ngữ giàu chất tạo hình, phối hợp nhiều góc nhìn
theo kiểu điện ảnh.
+ Đoạn văn trong bài: “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của Hoàng Phủ Ngọc
Tường:
*Nội dung:
- Miêu tả vẻ đẹp sông Hương đoạn chảy qua đồng bằng: thủy trình, sự linh hoạt
của dòng chảy, vẻ biến ảo của màu sắc, vẻ uy nghi, trầm mặc của cảnh vật...
- Tình yêu xứ Huế, tự hào về sông Hương; cách cảm nhận bình dị nhưng tinh tế,
tài hoa của Hoàng Phủ Ngọc Tường.
*Nghệ thuật:
- Hình ảnh chân thực, gợi cảm; câu văn dài nhưng khúc chiết, thanh điệu hài
hòa, tiết tấu nhịp nhàng.
- So sánh gần gũi, xác thực, đưa địa danh khéo léo..
- So sánh để thấy được vẻ đẹp riêng của hai đoạn văn:
0,5

+ Sự tương đồng:
- Cùng miêu tả vẻ đẹp kz ảo của hai dòng sông; cùng bộc lộ tình yêu mãnh liệt
dành cho thiên nhiên đất nước;
- Cảm xúc tinh tế, năng lực cảm nhận và phân tích tuyệt vời; thể văn tùy bút
đậm đà chất trữ tình, giàu hình ảnh nhạc điệu, cái tôi tài hoa...
+ Sự khác biệt:

0,5
- Nguyễn Tuân xúc cảm nồng nàn, liên tưởng phóng túng, so sánh táo bạo, cảnh
sắc được miêu tả bao quát ở nhiều khía cạnh, góc độ, thời gian...
- Hoàng Phủ Ngọc Tường cảm xúc sâu lắng, cảm giác gắn với suy tư, cảnh sắc
được bao quát từ một góc nhìn..
d. Sáng tạo

0,5

Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ. Văn viết giàu cảm
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xúc, thể hiện khả năng cảm thụ văn học tốt.
e. Chính tả, dùng từ, đặt câu
0,5

Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu

--- Hết ---

Nguồn
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