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ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II NGỮ VĂN LỚP 10 

ĐỀ SỐ 2 

PHẦN I – ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

Việc theo đuổi đam mê có thể sẽ mang lại nhiều phần thưởng, nhưng điều 

đó không có nghĩa là cuộc sống của bạn không có nhiều thách thức hoặc những 

đấu tranh. Bất cứ một người tận tụy nào dù là một y tá, họa sĩ, nhà xây dựng, linh 

mục hay diễn viên đều có thể nói với bạn rằng, sự chăm chỉ, sự hi sinh và nỗ lực 

to lớn là những điều cần thiết, ngay cả với những người yêu thích công việc họ 

làm. [...] Hầu hết những người được niềm đam mê thúc đẩy đều chấp nhận sự hi 

sinh và tranh đấu. Helen Keller đã vượt lên khuyết tật mù và điếc để trở thành 

niềm cảm hứng, nguồn khích lệ đối với triệu người trên thế giới. Bà đã từng nói: 

“Trong sự dễ dàng và bình lặng, tính cách không thể phát triển được. Chỉ qua 

khó khăn thử thách, tâm hồn mới trở nên mạnh mẽ, khát vọng mới được khơi 

nguồn và thành công mới được gặt hái”. “Thành công bất ngờ” thường là kết 

quả của nhiều năm lao động chăm chỉ và âm thầm. Ỷ vào vinh quang thoáng chốc 

thường không phải là một sự lựa chọn. Tuy nhiên có lẽ không có phần thưởng 

nào lớn hơn được làm việc mà bạn sinh ra để làm trong khi phục vụ một mục đích 

lớn lao hơn bản thân bạn. Trong chuyến đi của mình, tôi gặp rất nhiều người, cả 

đàn ông và phụ nữ, đang thực hiện sứ mệnh tạo ra sự thay đổi tích cực bằng chia 

sẻ tài năng và sự hiểu biết của họ. Chúng ta chia sẻ về những cuộc đấu tranh vượt 

qua nghịch cảnh và khích lệ người khác vượt lên nghịch cảnh mà họ đang đối 

mặt. 

(Trích Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng – Nick Vuijic, NXB Tổng hợp TP.HCM) 

Câu 1 (0,5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. 

Câu 2 (0,5 điểm): Nêu nội dung chính của văn bản? 

Câu 3 (1,0 điểm): Theo anh/chị vì sao bà Helen Keller cho rằng: “Thành công bất 

ngờ” thường là kết quả của nhiều năm lao động chăm chỉ và âm thầm. Ỷ vào vinh 

quang thoáng chốc thường không phải là một sự lựa chọn? 

Câu 4 (1,0 điểm): Thông điệp nào trong đoạn trích có ý nghĩa nhất với anh/chị ? 
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PHẦN II – LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm): Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của 

anh/chị về ý kiến được nêu trong phần Đọc hiểu: Trong sự dễ dàng và bình lặng, 

tính cách không thể phát triển được. Chỉ qua khó khăn thử thách, tâm hồn mới 

trở nên mạnh mẽ, khát vọng mới được khơi nguồn và thành công mới được gặt 

hái. 

Câu 2 (5,0 điểm): 

Phân tích nhân vật “khách” trong tác phẩm Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán 

Siêu. 

  

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

------------------------HẾT----------------------- 

  

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 2 

PHẦN I – ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính nghị luận. 

Câu 2: Nội dung chính: Việc theo đuổi đam mê có thể sẽ mang lại nhiều phần 

thưởng, nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc sống của bạn không có nhiều thách 

thức hoặc những đấu tranh. 

Câu 3: Bà Helen Keller cho rằng: “Thành công bất ngờ” thường là kết quả của 

nhiều năm lao động chăm chỉ và âm thầm. Ỷ vào vinh quang thoáng chốc thường 

không phải là một sự lựa chọn: Vì có lao động cần cù, chăm chỉ thì mới có thể 

thành công. Còn nếu ỷ lại vào vinh quang thoáng chốc cũng đồng nghĩa với việc ta 

bằng lòng với thành công hiện tại và không còn mục tiêu phấn đấu. 

Câu 4: Học sinh có thể trình bày suy nghĩ cá nhân, lí giải hợp lí. Có thể chọn một 

trong số gợi ý sau: 

- Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng. Vì nó là sẽ giúp bản thân mỗi chúng ta vượt qua 

khó khăn, nghịch cảnh, vươn lên và thành công. 
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- Thành công là quá trình lao động miệt mài, chăm chỉ và phải trải qua nhiều khó 

khăn, thất bại. 

- Đừng hài lòng, ỷ lại vào vinh quang thoáng chốc. 

PHẦN II – LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1: Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý 

kiến được nêu trong phần Đọc hiểu: Trong sự dễ dàng và bình lặng, tính cách 

không thể phát triển được. Chỉ qua khó khăn thử thách, tâm hồn mới trở nên 

mạnh mẽ, khát vọng mới được khơi nguồn và thành công mới được gặt hái. 

- Yêu cầu chung: HS phải huy động những hiểu biết về đời sống xã hội, kĩ năng tạo 

lập văn bản và khả năng bày tỏ thái độ và chính kiến của mình để làm bài. 

- Yêu cầu cụ thể: 

+ Hình thức: 

 Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.  

 Trình bày mạch lạc, rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu,... 

+ Nội dung 

 Giải thích: Có thể hiểu “sự dễ dàng và bình lặng” là môi trường êm đềm, 

không có va chạm, không khó khăn, thử thách.  

 Ý kiến trên khẳng định rằng qua những thử thách tính cách con người mới 

phát triển, từ đó mới có thể chạm tay tới thành công. 

 Bàn luận 

o Cuộc sống “dễ dàng và bình lặng” ta sẽ không có nhu cầu trang bị 

những điều cần thiết để đối diện với khó khăn, thử thách. Chính vì thế 

mà khi bước ra khỏi nơi bình yên ấy ta dễ bị vấp ngã, cám dỗ và khó 

đứng dậy được; ta sẽ không biết giá trị của đấu tranh và niềm hạnh 

phúc. 

o Nếu chúng ta can đảm thoát ra khỏi cuộc đời bình lặng, đối diện với gió 

to, sóng lớn, có thể vấp ngã nhưng sẽ rút ra được kinh nghiệm, bài học 

cho mình. 

o Có trải qua những thử thách ta mới hiểu được giá trị của hạnh phúc, 

thành công đắt như thế nào. 
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o Cần phê phán những người có lối sống “thu mình vào vỏ ốc”, ngại thử 

thách, ngại đấu tranh. 

 Bài học nhận và hành động: Cuộc sống là vô vàn những điều biến động. Vì 

vậy, ta phải biết dấn thân vào khó nhăn thì mới thành công; sự dấn thân ấy sẽ 

giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. 

Câu 2: Phân tích nhân vật “khách” trong tác phẩm Phú sông Bạch Đằng của Trương 

Hán Siêu. 

- Yêu cầu chung:  

+ Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng làm nghị luận văn học để tạo lập văn 

bản.  

+ Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, 

bảo đảm tính liên kết, không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.  

+ Thí sinh có thể cảm nhận và kiến giải theo nhiều cách khác nhau nhưng phải có lí 

lẽ và căn cứ xác đáng, không được thoát li văn bản tác phẩm. 

- Yêu cầu cụ thể: 

+ Giới thiệu vài nét về tác phẩm 

 Giới thiệu tác giả Trương Hán siêu, tác phẩm Phú sông Bạch Đằng (hoàn 

cảnh ra đời của bài phú).  

 Khái quát chung về nhân vật “khách”: Là hình tượng sáng tạo nghệ thuật của 

tác giả để gửi gắm tình cảm, cảm xúc, tư tưởng. 

+ Phân tích hình tượng nhân vật “khách” (3,0 điểm) 

 Khách có tâm hồn tự do, phóng khoáng: Giương buồm, giong gió, lướt bể 

chơi trăng mải miết.  

o Khách dạo chơi phong cảnh không chỉ để thưởng thức vẻ đẹp thiên 

nhiên mà còn nghiên cứu cảnh trí của đất nước, bồi bổ tri thức.  

o Có hoài bão lớn lao: Nơi có...chẳng biết; Đầm Vân Mộng vẫn còn tha 

thiết.  

o Tráng chí của “khách” được gợi lên qua hai loại địa danh:  

 Các địa danh của Trung quốc: Nguyên, Tương, Vũ Huyệt, Cửu 

Giang, Ngũ Hồ, Tam Ngô, Bách Việt, đầm Vân Mộng  Những 
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vùng đất nổi tiếng, đều được khách đi qua bằng sách vở và trí 

tưởng tượng phong phú.  

 Một loạt các danh lam thắng cảnh của Đại Việt: cửa Đại Than, 

bến Đông Triều và nhân vật khách dừng chân ở Bạch Đằng, dòng 

sông của chiến công lịch sử vẻ vang của dân tộc.  

 Tâm hồn say mê, chủ động đến với thiên nhiên, hành trình dài được khách thực 

hiện trong một ngày. Không gian, thời gian của cuộc hành trình đã nâng cao tầm vóc 

của khách. 

 Hình tượng “khách” qua những cảm xúc trước cảnh sông Bạch Đằng  

o Cảnh sắc thiên nhiên trên sông Bạch Đằng: hùng vĩ, thơ mộng, trữ tình: 

Bát ngát sóng kình muôn dặm, thướt tha đuôi trĩ một màu, nước trời 

một sắc, phong cảnh ba thu...  

o Tâm trạng của “khách”:  

 Vui mừng trước cảnh đẹp của sông nước, vừa hùng vĩ vừa thơ 

mộng. 

 Niềm tự hào trước dòng sông ghi dấu những chiến công lịch sử.  

 Buồn thương, tiếc nuối trước cảnh vật đổi thay, chiến trường xưa 

oanh liệt nay chỉ còn trơ trọi, hoang vu, hiu quạnh.  

→ Tư thế đứng lặng giờ lâu cho thấy tâm thế đắm chìm vào cảm 

xúc buồn thương, tiếc nuối của khách. 

→ Khách có những phát hiện tinh tế, cụ thể vẻ đẹp cảnh sắc phong phú, 

đa dạng của sông Bạch Đằng.  

 Là con người yêu thiên nhiên, tự hào về những cảnh sắc hào hùng gắn với lịch sử 

dân tộc. 

 Hình tượng “khách” qua niềm tự hào về những chiến công lịch sử 

o Khách không trực tiếp tham gia vào câu chuyện của các vị bô lão nhưng 

câu chuyện về những chiến công vẻ vang của một thời lịch sử oanh liệt 

gắn với con sông Bạch Đằng đã gieo vào lòng khách niềm tự hào, kiêu 

hãnh về quá khứ hào hùng của dân tộc.  

o Khách đồng tình với các vị bô lão trong việc lí giải nguyên nhân của 

chiến thắng do thiên thời – địa lợi – nhân hòa và đặc biệt nhấn mạnh 

yếu tố con người. 

o Lời ca của “khách” 
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 Cụ thể hóa chân lí của các bô lão đã bình luận ở trên: anh hùng 

lưu danh ở đây chính là hai vị thánh quân anh minh: Trần Thánh 

Tông và Trần Nhân Tông sẽ lưu danh muôn thuở, tiếng thơm lưu 

truyền mãi mãi.  

 Ca ngợi dòng sông Bạch Đằng lịch sử ghi dấu những chiến công 

anh hùng suốt chiều dài lịch sử đất nước.  

 Mượn ý trong câu thơ Đỗ Phủ “Tịnh tẩy giáp binh trường bất 

dục” (rửa sạch vũ khí mãi mãi không dùng đến): Mong muốn hòa 

bình. → Đây cũng chính là mục đích của những cuộc kháng 

chiến chống giặc ngoại xâm.  

 Khẳng định vai trò của con người, đặc biệt là yếu tố nhân đức. 

→ Quyết định làm nên chiến thắng. 

+ Nghệ thuật: 

 Là đỉnh cao nghệ thuật của thể Phú trong văn học trung đại Việt Nam.  

 Lời văn linh hoạt, ngôn ngữ trang trọng, hàm súc, hình tượng nghệ thuật sinh 

động.  

 Sử dụng phép liệt kê, phóng đại, ẩn dụ.  

 Cách kể và tả ngắn gọn nhưng giàu sức biểu đạt. 

+ Đánh giá chung: 

 Khái quát nội dung và nghệ thuật xây dựng nhân vật.  

 Với hình tượng nhân vật khách, bài phú thể hiện lòng yêu nước và niềm tự 

hào dân tộc của tác giả. 

+ Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo qui tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. 

+ Sáng tạo: có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề 

nghị luận. 

 


