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ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA 

 

Câu Ý Nội dung Điểm 

1 1 - Giới thiệu về tác gia Hồ Chí Minh và tập thơ Nhật kí trong tù 0,25 

2 - Hoàn cảnh sáng tác: 

+ 8/1942 Nguyễn Ái Quốc sang Trung Quốc để tranh thủ sự viện trợ của thế giới. 

Sau nửa tháng đi bộ, đến thị trấn Túc Vinh - Quảng Tây, Nguyễn Ái Quốc bị 

chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam vô cớ trong suốt 13 – 14 tháng tù (từ 

đầu mùa thu năm 1942 đến cuối mùa thu năm 1943). Tuy bị đày ải vô cùng cực 

khổ, Hồ Chí Minh vẫn làm thơ.  

+ Người sáng tác 133 bài thơ bằng chữ Hán, ghi trong cuốn sổ tay mà Người đặt 

tên là “Ngục trung nhật kí”.  

Như vậy, “Nhật kí trong tù” là tập nhật ký bằng thơ được viết ở trong tù. 

- Nội dung của tập thơ 

1. Tập thơ phản ánh chân thực bộ mặt xấu xa đen tối của chế độ nhà tù, cũng như 

xã hội Trung Quốc thời Tưởng Giới Thạch. 

2. Tập thơ thể hiện tâm hồn cao đẹp của người tù vĩ đại.Về phương diện này có 

thể xem “Nhật Kí trong tù” như một bức chân dung tinh thần tự họa của Hồ Chí 

Minh. 

a. Chân dung Bác trong tập thơ là hình ảnh nhà ái quốc vĩ đại, lúc nào cũng nóng 

lòng, sốt ruột hướng về Tổ quốc, khao khát tự do, là chiến sĩ cộng sản kiên 

cường, bất khuất. Bị đày đọa trong lao tù, Người vẫn ung dung tràn đầy tinh thần 

lạc quan hướng về Tổ quốc. 

b. Đó là hình ảnh một bậc đại nhân có tình yêu thương bao la, thấu hiểu cảnh ngộ 

của mọi kiếp người, nhạy cảm với niềm vui, nỗi buồn của con người. 

c. Tâm hồn nhạy cảm với mọi biến thái của thiên nhiên. Tập nhật ký bộc lộ cốt 

cách của một thi nhân, một nghệ sỹ lớn. 
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3 - Khái quát lại giá trị nội dung của tập thơ  0,25 

(Chú ý: trong phần này HS cần nêu được luận điểm + dẫn chứng đi kèm để minh họa mới được điểm 

tối đa, nếu thiếu dẫn chứng sẽ bị trừ nửa số điểm của luận điểm đó) 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – LỚP 11 

Thời gian làm bài: 180 phút 
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2 1 - Giới thiệu tác giả Xuân Diệu và bài thơ Vội vàng 

- Khổ cuối bài thơ là một trong những khổ thơ hay và đặc sắc thể hiện sự khát 

khao và say đắm với tình yêu, cuộc sống đến tột độ 

 

0,50 

2 - Giới thiệu vài nét về bài thơ Vội vàng và đoạn trích 

-  Niềm yêu đời ham sống, khát sống và tận hưởng đến vô biên và tột đỉnh của thi 

nhân – lời giục giã vội vàng, cuống quýt (phần này các em cần phân tích được 

giá trị biểu đạt của từng từ ngữ, hình ảnh từ đó khẳng định khát vọng tận hưởng 

của nhà thơ) 

+ Hệ thống các động từ mạnh, tăng tiến: ôm – riết – say – thâu – cắn 

Phân tích kĩ từ cắn 

 Nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác 

+ Các hình ảnh thiên nhiên giàu sức sống: sự sống, mây, gió, cánh bướm, tình 

yêu, cái hôn, non nước, cây, cỏ, mùi thơm, ánh sáng, thời tươi, xuân hồng 

+ Một loạt các tính từ giàu biểu cảm: mơn mởn, chuếnh choáng, đã đầy, no nê 

 Khát vọng hưởng thụ đạt đến độ thoả thuê, sung mãn, trọn vẹn 

 Quan niệm sống mới mẻ, tích cực của Xuân Diệu 
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3 Khẳng định lại giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích 0,50 

Chú ý: Học sinh có thể làm theo các cách khác với đáp án trên vẫn được điểm tối đa, tuy nhiên cần 

đảm bảo đầy đủ về kiến thức, diễn đạt trong sáng, ý tứ mạch lạc, rõ ràng và không viết sai chính tả. 
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