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A. NỘI DUNG & CẤU TRÚC 

I. Đọc- hiểu 

- Toàn bộ các dạng bài tập đọc hiểu văn bản. 

- Ngữ liệu đọc hiểu là tác phẩm về thơ hiện đại, văn xuôi hiện đại Việt Nam từ đầu 

thế kỉ XX đến 1945, Nghị luận hiện đại (tác phẩm ngoài sách giáo khoa). 

II. Làm văn 

1. NLXH: Viết đoạn văn 150 chữ/200 chữ về các dạng bài NLXH về tư tưởng đạo 

lí, NLXH về hiện tượng đời sống. 

2. Kiểu bài NLVH từ tất cả các tác phẩm Đọc văn học kì II. 

B. ĐỀ MINH HỌA 

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐỀ MINH HỌA 

    ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2020 - 2021 

Môn: Ngữ văn, lớp 12 

  Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề 

 

Họ và tên học sinh:…………………………………... Mã số học sinh:…………………… 

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc đoạn trích: 

Cách nhìn và ý chí của từng người dẫn đến các ứng xử khác nhau trước sai lầm. Với 

người này, sai lầm để lại những bài học bổ ích, những kinh nghiệm quý giá. Với người khác, sai 

lầm lại trở thành vỏ ốc để họ thu mình trong đó, không dám mạo hiểm lần nữa. Hãy biết chấp 

nhận sai lầm như một động lực để bạn tiếp tục phấn đấu [...]. 

[...] Con người thường mắc phải một trong hai loại sai lầm sau đây: một loại sai lầm 

do thiếu hiểu biết và một loại sai lầm do bất cẩn. Trong khi những sai lầm do thiếu hiểu biết 

có thể khắc phục bằng quyết tâm học hỏi không ngừng thì sai lầm do bất cẩn thường khiến 

con người trở nên yếu đuối và nhu nhược. Những người thường xuyên mắc phải loại sai lầm 

này luôn phải đối diện với thất bại vì họ đã lãng phí bầu nhiệt huyết và nguồn năng lượng 

của mình. 

Một trong những điều tốt đẹp mà bạn có thể làm mỗi ngày là hãy nỗ lực hết mình, 

và không sợ phạm sai lầm. Đừng chối bỏ, cũng đừng thất vọng nếu bạn mắc phải một 

sai lầm nào đó.  

                                                             (Trích Không gì là không thể - George Matthew Adams, 

             NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2018, tr. 119 - 120)  

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.  



Câu 2. Theo đoạn trích, con người thường mắc phải những sai lầm nào? 

Câu 3. Chỉ ra mối quan hệ giữa cách nhìn và ý chí với cách ứng xử trước sai lầm của con 

người được đề cập trong đoạn trích. 

Câu 4. Lời khuyên Hãy biết chấp nhận sai lầm như một động lực để bạn tiếp tục phấn đấu 

trong đoạn trích có ý nghĩa gì với anh/chị?  

II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm) 

Anh/Chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về 

sự cần thiết phải sống là chính mình. 

Câu 2 (5,0 điểm) 

Phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật người đàn bà hàng chài được nhà văn 

Nguyễn Minh Châu thể hiện trong đoạn trích sau: 

Người đàn bà dường như lúc này mới cảm thấy đau đớn - vừa đau đớn vừa vô cùng 

xấu hổ, nhục nhã.  

- Phác, con ơi! 

Miệng mếu máo gọi, người đàn bà ngồi xệp xuống trước mặt thằng bé, ôm chầm lấy 

nó rồi lại buông ra, chắp tay vái lấy vái để, rồi lại ôm chầm lấy. Thằng nhỏ đến lúc này vẫn 

chẳng hề hé răng, như một viên đạn bắn vào người đàn ông và bây giờ đang xuyên qua tâm 

hồn người đàn bà, làm rỏ xuống những dòng nước mắt, và cái thằng nhỏ, lặng lẽ đưa mấy 

ngón tay khẽ sờ trên khuôn mặt người mẹ, như muốn lau đi những giọt nước mắt chứa đầy 

trong những nốt rỗ chằng chịt. 

Thế rồi bất ngờ người đàn bà buông đứa trẻ ra, đi thật nhanh ra khỏi bãi xe tăng hỏng, 

đuổi theo lão đàn ông. Cả hai người lại trở về chiếc thuyền.  

               (Trích Chiếc thuyền ngoài xa, Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2020, tr. 72 - 73) 

......................Hết....................... 
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