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         Số tờ:...... 

I. TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm) 

Phần 1 (2.0 điểm) : Đọc kĩ các câu hỏi  sau và trả lời bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu của 

câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1. Trạng ngữ là thành phần gì của câu? 

A. Thành phần phụ       B. Thành phần chính       

C. Thành phần biệt lập           D. Khởi ngữ 

Câu 2. Trạng ngữ  có thể đứng ở vị trí  nào trong câu ? 

A. Chỉ đứng ở  đầu câu   B. Chỉ đứng ở cuối câu   

C. Chỉ đứng ở  giữa câu    D. Có thể đứng ở đầu câu, cuối  câu hoặc giữa câu. 

Câu 3.Trạng ngữ trong câu : “Để làm vui lòng bố mẹ, em cố gắng học thật giỏi.”  chỉ : 

A. Cách thức.     B. Mục đích.    

C. Phương tiện.     D. Nguyên nhân. 

Câu 4. Dòng nào dưới đây nêu đúng nhất đặc điểm của câu rút gọn ?  

A. Câu có chủ ngữ bị lược bỏ.                        

 B. Câu có chủ ngữ và vị ngữ bị lược bỏ. 

C. Câu có trạng ngữ bị lược bỏ.                      

 D. Câu có một hoặc một số thành phần bị lược bỏ. 

Câu 5. Trong các câu sau, câu nào không phải là câu rút gọn ?  

A. Cái răng, cái tóc là góc con người. 

B. Thà từ chối bảy lần chứ không được sai lời hứa một lần. 

C. Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học. 

D. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.  

Câu 6.  Dấu gạch ngang không có công dụng nào ? 

A. Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu. 

B. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc để liệt kê.    

C. Nối các từ nằm trong một liên danh. 

D. Nối các tiếng trong một từ mượn gồm nhiều tiếng. 

Câu 7. Phép lập luận nào được sử dụng chủ yếu trong bài “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta ” ?  

            A. Chứng minh                   B. Bình luận                         

 C. Giải thích                     D. Phân tích 

Câu 8. Ca Huế diễn ra vào thời gian  và  không gian nào ? 

A. Buổi sáng, trên chiếc thuyền rồng, giữa dòng sông Hương 

B. Buổi trưa, trên chiếc thuyền rồng, giữa dòng sông Hương 

C. Buổi chiều, trên chiếc thuyền rồng, giữa dòng sông Hương 

D. Ban đêm, trên chiếc thuyền rồng, giữa dòng sông Hương 
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Phần 2 (1.0 điểm) : Nối cột A vào cột B sao cho thích hợp : 

 

CỘT B CỘT A  NỐI 

1. Ý nghĩa văn chương A. Ôi! Trăm hai mươi  lá bài  đen đỏ, có cái ma 

lực gì mà run rủi  cho quan mê được như thế ! 

 

2. Sống chết mặc bay B. Văn chương gây cho ta những tình cảm ta 

không có, luyện những tình cảm ta sẵn có. 

 

3.Tinh thần yêu nước của nhân dân ta C. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó 

là truyền thống quý báu của ta. 

 

4. Tục ngữ về thiên nhiên và lao động 

sản xuất 

D. Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt.  

 Đ. Một mặt người bằng mười mặt của.  

II. TỰ LUẬN : ( 7.0 điểm) 

Câu 1 (2.0 điểm ) :  

a. Liệt kê là gì ?  

b. Tìm phép liệt kê  trong câu ca dao sau và hãy cho biết  phép liệt kê vừa tìm được thuộc kiểu nào ? 

(Xét theo cấu tạo ) 

         Bình  Định có núi Vọng Phu  

      Có đầm Thị Nại có cù Lao Xanh. 

Câu 2 (5.0 đ)  

       “Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, Bác còn giản dị trong lời nói và bài viết. ”                                                                                               

                                                                                                                     ( Ngữ văn 7,  tập 2) 

Bằng những hiểu biết của em về Bác và  qua văn bản  Đức tính giản dị của Bác Hồ (Phạm Văn 

Đồng), em hãy làm sáng tỏ nhận xét trên. 

Baøi laøm 
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HƯỚNG DẪN CHẤM  NGỮ  VĂN  7 

HK II (2013-2014) 

I. TRẮC  NGHIỆM: 3 ñiểm  (moãi caâu ñuùng 0,25 ñiểm ) 

CAÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 Phần 2 ( nối)  

ÑAÙP AÙN A D B D A D A D 1B-2A-3C-4D 

TÖÏ LUAÄN : 7 ñ 

Câu 1 (2.0 điểm ) :  

a. Khái niệm (1.0 đ) :   

- Liệt kê là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hoặc cụm từ cùng loại  (0.5đ) 

- Để diễn tả  được đầy đủ hơn, sâu sắc hơn  những khía cạnh  khác nhau của thực tế hay của tư tưởng, 

tình cảm . (0.5đ) 

b. 

-  Tìm phép liệt kê  : núi Vọng Phu  ( 0.25 ), đầm Thị Nại (0.25), cù lao xanh ( 0.25 ). 

-  Xét theo cấu tạo, thuộc kiểu liệt kê không theo từng cặp  (0.25 ) 

Câu 2 (5.0 đ)  

1.  Yêu cầu chung: 

- Phép lập luận chính : chứng minh ( có thể kết hợp với giải thích,  bình luận, biểu cảm ...) 

- Nội dụng: Đức  tính giản dị của Bác Hồ 

- Tính chất của đề  : ngợi ca về Bác 

- Phạm vi dẫn chứng: Văn bản Đức  tính giản dị của Bác Hồ (Phạm Văn Đồng), câu chuyện về Bác... 

2. Yêu cầu cụ thể:     Học sinh có nhiều cách  diễn đạt  khác nhau. Song cần nêu được:  

-  Giới thiệu vấn đề cần chứng minh. 

-   Dẫn chứng chứng minh cho từng luận điểm: 

+  Luận điểm 1: Giản dị trong đời sống.  

Dẫn chứng:  Bữa cơm ( vài ba món giản đơn, lúc ăn Bác không để rơi vãi một hạt, thức ăn còn lại 

được sắp xếp  tươm tất…) -> Ca ngợi đạo đức của Bác. 

                     Nơi ở : đơn sơ  ( nhà sạn chỉ có vài ba phòng,  luôn lộng gió và ánh sáng, phảng phất 

hương thơm của hoa vườn …) -> Một đời sống thật  thanh  bạch và tao nhã. 

                     Cách làm việc: Bác làm từ việc lớn ( việc cứu nước, cứu dân )  đến việc nhỏ ( trồng cây 

trong vườn...). Việc gì Bác làm được thì không cần người giúp…-> Phong cách làm việc thể hiện tinh 

thần xả thân, cần mẫn, chu đáo của Bác. 

- Đời sống vật chất giản dị hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú, với tư tưởng và tình cảm cao 

đẹp của Người. Đây là đời sống thực sự văn minh, là  một tấm gương sáng mà mỗi chúng ta cần noi 

theo. 

+ Luận điểm 2: Giản dị trong quan hệ với mọi người. 
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      Bác luôn kính trọng người phục vụ của mình; dù trăm công nghìn  việc nhưng Bác vẫn  dành 

thời gian quan tâm đến mọi người ( viết  thư thăm hỏi…) 

+ Luận điểm 3: Giản dị trong lời nói và bài viết.    
Vì muốn quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được và làm được nên những chân lí lớn của dân 

tộc cũng như của thời đại được Bác nói ngắn gọn, dễ hiểu  ( dẫn chứng những câu nói của Bác ) .             

-  Nêu ý nghĩa của vấn đề cần chứng minh. 

                                                                                           

3. Biểu điểm:  
- Điểm 5: Bố cục rõ ràng, đúng yêu cầu thể loại;  biết kết  hợp  với nhiều  yếu tố trong bài viết   (giải 

thích,  bình luận, biểu cảm…) ;  lập luận chặt chẽ, đủ ý, dẫn chứng phong phú, có sức thuyết phục. Sai 

không quá 2 lỗi các loại. 

- Điểm  4:  Bố cục rõ ràng, đúng yêu cầu thể loại, lập luận chặt chẽ,  đủ ý, dẫn chứng phong phú.  Sai 

không quá 4 lỗi các loại. 

- Điểm 3: Viết đúng thể loại, bố cục rõ ràng, biết cách làm nhưng  ít dẫn chứng  .  Sai không quá 8 lỗi 

các loại. 

- Điểm 2:  Tỏ ra biết làm bài, dẫn chứng  còn sơ sài , mắc nhiều lỗi các loại . 

- Điểm  1: Bài viết  quá sơ sài, diễn đạt lủng củng; mắc nhiều lỗi các loại. 

- Điểm 0: Bỏ giấy trắng hoặc viết vài câu vô nghĩa . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


