
 
 

A. NỘI DUNG ÔN TẬP 

 Bài 1. THẦN THOẠI VÀ SỬ THI - Phần Viết:  

- Nắm được yêu cầu của một bài văn nghị luận xã hội 

- Viết được văn bản nghị luận xã hội về một hiện tượng trong cuộc sống hoặc một vấn đề 

đặt ra từ tác phẩm văn học 

 Bài 2. THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Phần Đọc 

- Nắm được kiến thức về thơ Đường luật và một số yếu tố trong thơ Đường luật, thơ Nôm 

Đường luật 

- Phân tích và đánh giá được giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản thơ trữ tình trung 

đại làm theo thể Đường luật  

- Nhận biết và phân tích được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố như: hình ảnh, vần, đối, 

chủ thể trữ tình.... 

B. CẤU TRÚC ĐỀ: 

Đề bao gồm 2 phần: 

  Phần I. Đọc hiểu (4,0 điểm) 

  Ngữ liệu: Cho 01 văn bản thơ Đường luật (ngoài chương trình sách Ngữ văn Cánh diều) 

  Hình thức: Kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và trả lời câu hỏi. 

  Từ câu 1 đến câu 8: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất. 

  Từ câu 9 đến câu 10: Trả lời câu hỏi ngắn 

  Phần II. Viết (6,0 điểm) 

   Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội được đặt ra từ văn bản phần Đọc hiểu. 

C. THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút 
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D. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

 

 

Chủ đề / Nội dung 

Mức độ Tổng 

số 
Biết Hiểu Vận dụng 

Đọc hiểu Văn bản thơ 

(tương 

đương thể 

thơ, đề tài 

với các văn 

bản ở Bài 2 

trong SGK) 

- Nhận biết phương 

thức biểu đạt của 

đoạn/ bài thơ. 

- Xác định vần của 

bài thơ/đoạn thơ.  

- Nhận biết nhân vật 

trữ tình trong bài thơ.  

- Chỉ ra bố cục của 

bài thơ. 

- Nhận biết phép đối 

được sử dụng trong 

bài thơ.  

- Giải nghĩa từ ngữ 

trong bài thơ. 

- Nêu chủ đề của 

bài thơ. 

- Nêu nội dung của 

một số câu thơ.  

- Nêu đặc điểm/tâm 

trạng của của nhân 

vật trữ tình trong 

bài thơ.  

- Nhận xét về nội dung 

hoặc nghệ thuật của 

bài thơ.  

- Nêu được ý nghĩa 

hay tác động của tác 

phẩm đối với quan 

niệm, cách nhìn, cách 

nghĩ và tình cảm của 

người đọc. 

 

Số câu 

Số điểm          

 Tỉ lệ 

4 

1,0 

10% 

4 

2,0 

20% 

2 

1,0 

10% 

10 

4,0 

40% 

Viết Viết bài văn 

nghị luận xã 

hội.  

  Viết bài văn nghị luận 

về một vấn đề xã hội 

được đặt ra từ văn bản 

phần Đọc hiểu. 

 

Số câu 

Số điểm          

 Tỉ lệ 

  1 

6,0 

60% 

1 

6,0 

60% 

Tổng số  4 

1,0 

10% 

4 

2,0 

20% 

3 

7,0 

70% 

11 

10 

100

% 

Chú thích:  

- Mức độ đánh giá: chia làm 3 mức độ theo yêu cầu về KTĐG của CT Ngữ văn 2018 (biết, hiểu, vận 

dụng) 

- Các chuẩn / tiêu chí kiểm tra và đánh giá hoạt động đọc hiểu: căn cứ vào yêu cầu cần đạt của đọc hiểu 

văn bản thơ trong CT Ngữ văn 2018 và SGK Ngữ văn 10 – Bộ Cánh Diều (Bài 2). 

- Các tiêu chí kiểm tra và đánh giá hoạt động viết: căn cứ vào yêu cầu cần đạt của hoạt động viết trong 

CT Ngữ văn 2018 và SGK Ngữ văn 10 – Bộ Cánh Diều (Bài 1). 

- Thang điểm: 10. 

 


