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  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG                      KIỂM TRA CUỐI KÌ II 

   TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH                              NĂM HỌC 2020-2021  

                                                                                                     Môn: Ngữ văn - Lớp 11 

      ĐỀ MINH HỌA                         Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 10 

    (1) …Ngạn ngữ có câu: "Kiêu ngạo đi trước bại hoại theo sau, và tính tự cao dẫn đường cho thất 

bại". Nhìn lại thất bại của mình, tôi hiểu ra rằng trong một số lĩnh vực của đời sống tôi đã thiếu sự 

khiêm tốn. Tại sao sự khiêm tốn lại quan trọng đối với chúng ta khi chúng ta trải qua khủng hoảng? 

Trước hết, có thể bạn cảm thấy ngượng nếu như do một sai lầm hoặc một thất bại mà bạn lâm vào 

hoàn cảnh khó khăn. Nói theo cách khác bạn cảm thấy mình thật kém cỏi. Phát điên, khóc lóc, hoặc 

đầu hàng sẽ không thay đổi được điều đó, và phản ứng bằng những cảm xúc tiêu cực có thể chỉ càng 

khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn và khiến mọi người rời xa bạn mà thôi. 

     (2) Lời khuyên của tôi là bạn nên nắm lấy sự khiêm tốn mới được tìm thấy của mình. Một số vận 

động viên bóng chày phản ứng một cách giận dữ trước thất bại. Họ đập gậy bóng chày vào đầu gối, 

ném mũ vào người mang nước cho các cầu thủ, đá vào tường. Những cầu thủ khác khiêm tốn chấp 

nhận rằng thất bại là một phần của cuộc chơi, và họ nhắc nhở mình lần tới không được lặp lại những 

sai lầm đã mắc phải. Vậy đấy, khiêm tốn không phải là điều xấu bởi nó giúp bạn học được những 

điều bổ ích từ trải nghiệm của mình. Thực ra có những người tin rằng con đường đúng đắn nhất dẫn 

tới sự khai sáng là con đường của sự khiêm tốn.                                  
  (Trích Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng, Nick Vujicic, 

NXB Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013, trang 51) 

Câu 1: Đoạn trích trên thuộc phong cách ngôn ngữ: 

a. Sinh hoạt 

b. Báo chí 

c. Chính luận 

d. Hành chính 

Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là: 

a. Tự sự 

b. Miêu tả 

c. Biểu cảm 

d. Nghị luận 

Câu 3: Thao tác lập luận chính được sử dụng trong đoạn trích là: 

a. Giải thích 

b. Chứng minh 

c. Phân tích 

d. Bình luận 

Câu 4: Đoạn (2) được viết theo kiểu kết cấu:  

a. Quy nạp 

b. Song hành 

c. Tổng phân hợp 

d. Diễn dịch 

Câu 5: Xác định phép liên kết trong hai câu sau:  

Tại sao sự khiêm tốn lại quan trọng đối với chúng ta khi chúng ta trải qua khủng hoảng? Trước 

hết, có thể bạn cảm thấy ngượng nếu như do một sai lầm hoặc một thất bại mà bạn lâm vào hoàn 

cảnh khó khăn. 

a. Phép nối 

b. Phép thế 

c. Phép liên tưởng 

d. Phép lặp 

Câu 6: Tại sao tác giả lại cho rằng: sự khiêm tốn lại quan trọng đối với chúng ta khi chúng ta 

trải qua khủng hoảng ? 

a. Vì người khiêm tốn chấp nhận rằng thất bại là một phần của cuộc chơi, và họ nhắc nhở mình 

lần tới không được lặp lại những sai lầm đã mắc phải. 

b. Vì khiêm tốn giúp ta nhìn nhận ưu điểm và khuyết điểm của bản thân. 

c. Vì người khiêm tốn sẽ biết mình biết ta và dễ dàng thành công. 

d. Vì khiêm tốn sẽ giúp ta nhìn ra điểm kém cỏi của mình và phấn đấu khắc phục. 

Câu 7: Tác dụng của các câu hỏi tu từ được sử dụng trong đoạn (1) là: 

a. Tăng sức gợi cho việc diễn đạt 
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b. Tăng sức thuyết phục cho lập luận 

c. Tác động vào suy nghĩ của người đọc 

d. Tất cả các đáp án trên. 

Câu 8: Tác dụng của việc trích dẫn ví dụ về các vận động viên bóng chày ở đoạn (2) là:  

a. Tăng tính thuyết phục cho việc lập luận 

b. Làm rõ ý mà người viết muốn nói trước đó 

c. Nhấn mạnh thông điệp của đoạn trích 

d. Làm cho đoạn văn thêm sinh động 

Câu 9: Tác dụng của việc trích dẫn câu ngạn ngữ: Kiêu ngạo đi trước bại hoại theo sau, và 

tính tự cao dẫn đường cho thất bại là: 

a. Nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề mà mình sắp nói và thu hút sự chú ý của người 

đọc 

b. Tăng sức thuyết phục cho đoạn trích 

c. Tăng sức thuyết phục cho lập luận 

d. Làm cho đoạn văn thêm sinh động 

 

Đọc đề văn nghị luận sau và trả lời câu hỏi từ câu 10 đến câu 20: 

“Trình bày suy nghĩ của em về nhận định: Con đường đúng đắn nhất dẫn tới sự khai sáng là 

con đường của sự khiêm tốn. 

Câu 10: Đề văn trên thuộc kiểu bài văn nghị luận xã hội nào?  

a. Nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lí. 

b. Nghị luận xã hội về hiện tượng đời sống. 

c. Cả đáp án A và B đều đúng. 

d. Cả đáp án A và B đều sai. 

Câu 11: Để thực hiện đề văn nghị luận xã hội trên cần sử dụng những thao tác lập luận nào để 

làm sáng tỏ vấn đề? 

a. Giải thích 

b. Phân tích 

c. Bình luận 

d. Tất cả các thao tác trên 

Câu 12: Những dẫn chứng nào có thể được sử dụng để đưa vào bài văn nghị luận xã hội? 

a. Dẫn chứng từ bạn bè trong lớp, trường 

b. Dẫn chứng từ những nhân vật nổi tiếng, có ảnh hưởng 

c. Dẫn chứng từ trong các tác phẩm văn học 

d. Dẫn chứng từ những người thân, bạn bè 

Câu 13: Từ khai sáng trong câu Con đường đúng đắn nhất dẫn tới sự khai sáng là con đường 

của sự khiêm tốn được hiểu là: 

a. Mở ra ánh sáng mới 

b. Mở màn một sự kiện mới, ngập tràn ánh sáng 

c. Những nhận thức đúng đắn, tích cực 

d. Khai phá một vùng đất mới 

Câu 14: Xác định lỗi sai trong câu văn sau: Với sự khiêm tốn khiến cho con người hoàn thiện 

bản thân, đạt được thành công trong cuộc sống. 

a. Thiếu chủ ngữ 

b. Thiếu vị ngữ 

c. Sai trật tự logic 

d. Thiếu liên kết 

Câu 15: Câu nào sau đây không đúng khi nói về vai trò, ý nghĩa của nhận định: Con đường 

đúng đắn nhất dẫn tới sự khai sáng là con đường của sự khiêm tốn. 

a. Giúp con người học hỏi những điều hay, lẽ phải từ người khác 

b. Giúp rèn luyện được cho bản thân mình những đức tính tốt đẹp khác như kiên trì, nỗ 

lực,... 

c. Giúp bạn thấy được năng lực của mình, thấy người khác cao hơn mình để luôn cố gắng 

vượt khó và vươn tới thành công 
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d. Giúp chúng ta lấy lòng người khác để tìm kiếm sự thuận lợi trong công việc 

Câu 16: Trái với khiêm tốn là: 

a. Tự cao 

b. Kiêu căng 

c. Tự mãn 

d. Tất cả các ý trên 

Câu 17: Ý nào sau đây KHÔNG đúng khi nhận xét về người có tính khiêm tốn: 

a. Có lối sống điềm đạm, khiêm nhường và luôn có ý thức học hỏi. 

b. Sống giản dị và gần gũi với mọi người xung quanh. 

c. Sống khép kín, luôn che giấu tài năng và luôn nhận lỗi sai về mình. 

d. Không kiêu ngạo khi đứng trên đỉnh vinh quang. 

Câu 18: Tại sao chúng ta cần có thái độ khiêm tốn trong cuộc sống, trong công việc và học 

tập? 

a. Khiêm tốn là một thái độ sống tốt đẹp và cần thiết. 

b. Hiểu biết của con người chỉ là hạt cát trong sa mạc kiến thức của nhân loại. 

c. Thiếu khiêm tốn, con người sẽ khó thành công. 

d. Tất cả các ý trên. 

Câu 19: Câu nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về hậu quả của sự tự cao? 

a. Khiến con người dễ dàng ngủ quên trên đỉnh vinh quang 

b. Khiến người khác bực bội và rời xa bạn 

c. Khiến người khác thấy bạn thua kém hơn mình và không đề phòng bạn 

d. Khiến bạn đánh mất chính mình 

Câu 20: Trong phần trình bày về bài học rút ra từ vấn đề nghị luận, người viết cần phải 

đảm bảo điều gì? 

a. Luôn bám sát vấn đề cần bàn 

b. Thể hiện nhận thức sâu sắc về vấn đề đang trình bày 

c. Từ những nhận thức đúng đắn mà có hành động thích hợp 

d. Có những hành động tích cực gắn với vấn đề bàn luận 

 

PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

     Viết một bài văn ngắn (hoặc đoạn văn) nêu cảm nhận của em về vẻ đẹp thiên nhiên và con 

người xứ Huế trong hai câu thơ sau: 

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc 

Lá trúc che ngang mặt chữ điền. 
(Trích Đây thôn Vĩ Dạ, Hàn Mặc Tử, Ngữ văn 11, Tập hai,  

NXB Giáo dục Việt Nam, 2020) 

 

 

 

 

 

         

 
 


