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I. ĐỌC HIỂU (3 ĐIỂM) 

1. Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 4 

       Ở làng quê nọ, trời đã hạn hán trong khoảng thời gian rất lâu. Các cánh đồng đều khô hạn, 

cỏ cây héo úa cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn. Hàng tháng đã trôi qua và mọi người dường 

như đã mất hết kiên nhẫn. Nhiều gia đình đã rời khỏi làng, còn những gia đình khác chỉ còn 

biết chờ đợi trong tuyệt vọng. Cuối cùng ông trưởng làng quyết định tổ chức một buổi cầu 

nguyện tập thể trên ngọn đồi cao nhất vùng. Ông thuyết phục tất cả mọi người trong làng đến 

dự và người phải mang theo một vật thể hiện lòng tin của mình. 

       Chiều thứ bảy, những người dân làng với vẻ mặt mệt mỏi tập trung trên ngọn đồi và đều 

quên mang theo những đồ vật thể hiện lòng tin. Có người mang theo một cái móng ngựa may 

mắn, có người mang theo chiếc mũ bảo vật của gia đình… Mặc dù chẳng ai tin chúng có thể 

thay đổi điều gì nhưng họ cũng đã mang theo rất nhiều thứ quý giá. Như thể có phép màu, mây 

đen kéo tới và trời đổ mưa – những giọt mưa đầu tiên sau bao tháng trời khô hạn. Mọi người 

đều hân hoan vui sướng và ngay lập tức nổ ra một cuộc tranh cãi xem đồ vật nào đã mang lại 

may mắn cho ngôi làng. Ai cũng cho rằng đồ vật của mình là linh thiêng nhất. Bỗng người ta 

nghe thấy tiếng một bé gái reo lên: 

- Con đã biết thế nào trời cũng đổ mưa mà. Mẹ thấy không, con mang theo chiếc ô này, bây 

giờ thì mẹ con mình về nhà mà không bị ướt! 

(Truyện ngụ ngôn – Sống đẹp.net) 

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của văn bản? (0,5đ) 

Câu 2. Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản? (0,5đ) 

Câu 3. Xác định nội dung chính của văn bản? (0,5đ) Đặt nhan đề cho văn bản? (0,5đ) 

Câu 4. Theo em, trong câu chuyện trên ai là người có niềm tin nhất? (0,5đ). Từ đó, em rút ra 

được bài học gì? (0,5đ) 

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – ĐỀ 8 

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 11 

Thời gian làm bài: 90 phút 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

 

 



 

2 
 

II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1. Nghị luận xã hội (2,0 điểm) 

     Từ văn bản trong phần đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ bàn về 

niềm tin của con người trong cuộc sống. 

Câu 2. Nghị luận văn học (5,0 điểm) 

     Có ý kiến cho rằng: Nhân vật Chí Phèo là hình ảnh của một con người lương thiện bị dồn 

đẩy vào con đường lưu manh, trở thành “con quỷ dữ” của làng Vũ Đại. 

     Qua nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao, anh/chị hãy làm 

sáng tỏ ý kiến trên. 
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Lời giải chi tiết 

I. ĐỌC HIỂU  

Câu 1: 

* Phương pháp: Căn cứ vào các phương thức biểu đạt đã học: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết 

minh, nghị luận, hành chính – công vụ 

* Cách giải: 

- Phương thức biểu đạt chính là: tự sự 

Câu 2: 

* Phương pháp: Căn cứ vào phong cách nghệ thuật đã được học: sinh hoạt, nghệ thuật, báo 

chí, chính luận, hành chính – công vụ 

* Cách giải: 

- Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật 

Câu 3: 

* Phương pháp: Phân tích, tổng hợp 

* Cách giải: 

- Nội dung của văn bản: Kể về một làng quê nọ tổ chức cầu mưa và trời cũng đã mưa. Mọi 

người hân hoan vui sướng và họ tranh cãi với nhau xem vật nào mà họ mang theo đã mang lại 

may mắn cho ngôi làng. Sau đó, họ cũng đã xác định được. 

- Đặt nhan đề: Học sinh có thể đặt theo nhiều cách khác nhau song cần đảm bảo sự ngắn gọn 

và phù hợp với nội dung. Chẳng hạn có thể đặt các nhan đề sau: Niềm tin; Ai là người có niềm 

tin lớn nhất?;… 

Câu 4: 

* Phương pháp: Phân tích, tổng hợp 

* Cách giải: 

- Người có niềm tin nhất là: em bé gái mang theo chiếc ô. 

- Bài học rút ra: Trong cuộc sống, con người cần có niềm tin. Niềm tin sẽ giúp con người vượt 

qua khó khăn và đạt được điều mình mong muốn. 

II. LÀM VĂN  

Câu 1: 

* Phương pháp: 

Sử dụng các thao tác lập luận để tạo lập một đoạn văn nghị luận (bàn luận, so sánh, tổng hợp,…) 
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* Cách giải: 

Yêu cầu về kỹ năng 

- Biết vận dụng kiến thức – kỹ năng để viết một đoạn văn nghị luận xã hội. 

- Hành văn mạch lạc, trong sáng. 

Yêu cầu về kiến thức 

- Học sinh có thể trình bày một số ý sau: 

1. Mở đoạn: 

- Giới thiệu vấn đề nghị luận: niềm tin của con người trong cuộc sống. 

2. Thân đoạn: 

* Giải thích: 

- Niềm tin là một phẩm chất tốt đẹp cần có của con người trong cuộc sống. Nó cũng là một 

cảm xúc trong ý chí của con người. Nó đi liền với sự hi vọng bùng cháy trong tâm hồn. 

- Niềm tin của con người là sự ý thức về năng lực, phẩm chất, giá trị của bản thân mình, đánh 

giá được vị trí vai trò của mình trong cuộc sống. 

* Phân tích, chứng minh: 

- Tại sao con người sống cần có niềm tin? (Vai trò, ý nghĩa của niềm tin): 

+ Trong cuộc sống, mỗi người sẽ là người hiểu rõ mình nhất, hiểu được toàn bộ suy nghĩ, điểm 

mạnh, điểm yếu của chính bản thân mình. Từ đó, biết rõ mình cần gì, ước mơ những gì, hi vọng 

điều gì trong cuộc sống. 

+ Khi có niềm tin sẽ tạo ra động lực lớn cho con người, giúp họ cố gắng phấn đầu vươn lên 

vượt qua những khó khăn thử thách và gặt hái được thành công. 

+ Khi mất niềm tin, con người sẽ mất tất cả, đặc biệt là sẽ mất đi ý chí, nghị lực vươn lên. Từ 

đó sẽ không thể đạt được những thành công trong cuộc sống. 

- Lấy dẫn chứng từ thực tế đời sống để chứng minh. 

* Bình luận: 

- Trong cuộc sống con người cần có niềm tin để thể hiện bản thân và đi đến thành công. 

- Phê phán những người sống thiếu niềm tin vào bản thân; những người tự ti, mặc cảm; những 

người bi quan… 



 

5 
 

Kết đoạn: 

- Rút ra bài học nhận thức và hành động cho bản thân. 

Câu 2: 

* Phương pháp: 

- Phân tích (Phân tích đề để xác định thể loại, yêu cầu, phạm vi dẫn chứng). 

- Sử dụng các thao tác lập luận (phân tích, tổng hợp, bàn luận,…) để tạo lập một văn bản nghị 

luận văn học. 

* Cách giải: 

Yêu cầu kỹ năng 

- Biết vận dụng kiến thức – kỹ năng để làm một bài văn nghị luận văn học. 

- Hành văn mạch lạc, trong sáng. 

Yêu cầu về kiến thức 

Học sinh có thể trình bày một số ý sau: 

1. Mở bài 

- Giới thiệu những nét chính về tác giả, tác phẩm: 

+ Nam Cao là nhà văn hiện thực xuất sắc nhất trong văn học Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945. 

+ Tác phẩm Chí Phèo tiêu biểu cho những sáng tác viết về đề tài người nông dân nghèo của 

Nam Cao trước Cách mạng. 

- Dẫn dắt vấn đề nghị luận: ý kiến bàn về nhân vật Chí Phèo “Nhân vật Chí Phèo là hình ảnh 

của một con người lương thiện bị dồn đẩy vào con đường lưu manh, trở thành “con quỷ dữ” 

của làng Vũ Đại.” 

2. Thân bài 

* Giải thích ý kiến: 

- Ý kiến trên đã thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá khái quát về cuộc đời của nhân vật Chí Phèo, 

hay nói cách khác đã cho thấy quá trình tha hóa của nhân vật: từ một con người lương thiện trở 

thành kẻ lưu manh. 

* Phân tích, chứng minh: 

- Nhân vật Chí Phèo là hình ảnh của một con người lương thiện: 
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+ Từ khi sinh ra Chí Phèo đã bị bỏ rơi bên cái lò gạch cũ. Những người dân làng Vũ Đại đã 

chuyền tay nhau nuôi Chí Phèo lớn lên. 

+ Năm 20 tuổi, Chí Phèo làm canh điền cho nhà Bá Kiến. Chí Phèo là một thanh niên khỏe 

mạnh, hiền lành, chăm chỉ. Chí Phèo có ước mơ, có lòng tự trọng. 

→ Từ khi sinh ra đến khi lớn lên, Chí Phèo hoàn toàn là một con người lương thiện. 

- Sau đó, nhân vật bị dồn đẩy vào con đường lưu manh, trở thành “con quỷ dữ” của làng Vũ 

Đại. 

+ Vì ghen tuông nên Bá Kiến đẩy Chí Phèo vào tù. Ra tù, Chí Phèo trở thành kẻ lưu manh, 

biến đổi về nhân hình, nhân tính. 

+ Ngoại hình Chí Phèo sau khi ra tù: “Cái đầu trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn… trông gớm 

chết!” 

+ Hành động: đến nhà Bá Kiến chửi bới, say rượu, rạch mặt ăn vạ, bị Bá Kiến mua chuộc. Sau 

đó đến xin đi ở tù, bị Bá Kiến dụ dỗ trở thành tay sai cho Bá Kiến. Sau đó, cuộc đời của Chí 

Phèo chìm trong những cơn say và đâm thuê, chém mướn, gây ra bao đau thương cho dân làng 

Vũ Đại ⟶ “con quỷ dữ”. 

* Bình luận, đánh giá chung: 

+ Ý kiến trên đã phản ánh đúng thực trạng tha hóa của một bộ phận người dân lương thiện ở 

nước ta trước CMTT. 

+ Giúp người đọc nhận thức sâu sắc hơn về giá trị nội dung tư tưởng của tác phẩm cũng như 

thấm thía hơn ý tưởng nghệ thuật của nhà văn. 

3. Kết bài: 

- Khái quát, nâng cao vấn đề. 

 

Loigiaihay.com 

 

 


