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Trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn đáp án đúng nhất: 

Câu 1. Văn bản: “ Thuế máu” của tác giả nào ? 
A. Tố Hữu           B. Tế Hanh       C. Nguyễn Ái Quốc             D. Thế Lữ 

Câu 2. Các tác phẩm nào thuộc thể thơ trữ tình ? 
   A. Nhớ rừng, Khi con tu hú, Ngắm trăng.  B. Thuế máu, Nước Đại Việt ta. 

C. Bàn luận về phép học, Đi bộ ngao du.  D. Hịch tướng sĩ, Chiếu dời đô 

Câu 3. Nội dung chính của bài thơ “Ngắm trăng” là gì ? 

A- Thể hiện một tâm hồn nghệ sĩ 

B- Thể hiện một nhân cách của một chiến sĩ cách mạng vĩ đại  

C- Thể hiện một tình cảm yêu thiên nhiên 

D- Thể hiện tâm hồn của người nghệ sĩ và bản lĩnh của người chiến sĩ cách mạng. 

Câu 4. Hai câu thơ: “ Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt – Nguyệt tòng song khích khán  thi 

gia” sử dụng biện pháp nghệ thuật gì ? 

A. Ẩn dụ                     B. So sánh                C. Nhân hóa               D. Hoán dụ       

Câu 5. Điểm giống nhau về nội dung của ba văn bản : “Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ và Nước Đại Việt 

ta” là gì ? 

A. Khát vọng xây dựng đất nước vững bền          B. Tinh thần yêu nước nồng nàn   

C. Tự hào về độc lập dân tộc   D. Lòng căm thù giặc sâu sắc    

Câu 6. Nội dung chủ yếu của bài thơ “Đi đường”  là gì ? 
A. Từ việc đi đường núi gợi ra chân lí về đường đời. 

B. Miêu tả cảnh vật núi non hùng vĩ, trập trùng trên đường đi. 

C. Nói về việc đi đường vất vả, phải trèo đèo, vượt núi gian nan. 

D. Diễn tả niềm vui khi lên đỉnh cao chót vót, nhìn bao quát muôn trùng nước non      

Câu 7. Dòng nào dưới đây nêu đúng nhất về nội dung chủ yếu văn bản “Thuế máu”? 
           A. Vạch trần thủ đoạn của chính quyền thực dân đã biến người dân nghèo khổ ở các xứ thuộc địa 

thành vật hi sinh để phục vụ cho lợi ích của chúng trong các cuộc chiến tranh tàn khốc. 

           B. Tố cáo chính sách thuế khoá hà khắc của thực dân trong khi cai trị các nước thuộc địa. 

           C. Nói lên nỗi khổ của những người bị bắt đi lính cũng như nỗi bất công mà họ phải gánh chịu khi 

chiến tranh kết thúc. 

           D. Thể hiện tinh thần phản đối chiến tranh, yêu chuộng hoà bình, chia sẻ những đau thương mất 

mát của người dân thuộc địa trong chiến tranh.                                     

Câu 8. Chức năng chính của câu nghi vấn? 

A. Dùng để miêu tả    B. Dùng để cầu khiến 

C. Dùng để bộc lộ tình cảm   D. Dùng để hỏi 

Câu 9. Câu : “Người ta đua nhau lối học hình thức cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ 

thường.” Là kiểu câu gì ? 

A. Câu khẳng định      B. Câu phủ định              C. Câu nghi vấn      D. Câu cầu khiến 
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Câu 10.  Với câu “ Lúc bấy giờ, ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau xót biết chừng nào ! ” người nói đã 

thực hiện hành động nói nào ? 

A. Hành động trình bày.     B. Hành động hỏi .    

C. Hành động bộc lộ cảm xúc.      D. Hành động điều khiển. 

Câu 11. Xác định hành động nói trong câu “ Này, có đi không thì bảo?” 

A. kể                B. tả                                 C. đe dọa    D. nêu ý kiến   
Câu 12. Từ nào dưới đây là từ địa phương? 

A. U    B. Vợ    C. Anh    D. Chị 

II . TỰ LUẬN:  (7 điểm) 

Câu 1: Chép thuộc lòng bài thơ ‘Tức cảnh Pác Bó” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 1 điểm) 

Câu 2:  Văn bản Nước Đại Việt ta của Nguyễn Trãi  tràn đầy lòng tự hào dân tộc.  

Hãy viết bài nghị luận làm sáng tỏ nhận định trên. ( 6 điểm) 
BÀI LÀM: 
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM VĂN 8 

HK II (2013-2014) 

I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm ) 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án C A D C B A A D B C C A 

 

II/ TỰ LUẬN : ( 7 điểm ) 

 Câu 1: (1.0đ) 

Học sinh chép đúng bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” cứ 1 lỗi hoặc thiếu 1 chữ: trừ 0.25đ 

 Câu 2: (6.0đ) 

 1 ) Yêu cầu chung:  

- Viết một bài văn hoàn chỉnh . 

- Kiểu bài : nghị luận  

Vấn đề nghị luận: Văn bản“Nước Đại Việt ta” tràn đầy lòng tự hào dân tộc. 

 2 ) Yêu cầu cụ thể : 

* Đảm bảo bố cục ba phần . 

* Nội dung cơ bản : Thể hiện rõ qua lí lẽ và dẫn chứng 

- Tự hào về đất nước có lãnh thổ riêng, phong tục tập quán riêng. 

- Tự hào về một dân tộc có truyền thống lịch sử vẻ vang. 

- Tự hào về một dân tộc luôn có người tài giỏi, thao  lược. 

- Tự hào về một đất nước có nhiều chiến công vang lừng đã được lưu danh sử sách. 

* Nghệ thuật: thể hiện qua giọng điệu, lối đối lập. 

 

BIỂU ĐIỂM 

 

+ Điểm 6: Bài viết tỏ ra nắm được thể loại  nghị luận , kết hợp yếu tố biểu cảm, bài viết mạch lạc , có 

sức thuyết phục, sai không quá 5 lỗi các loại. 

+ Điểm 4 – 5: Thể hiện được bài văn nghị luận giải thích được vấn đề nhưng đôi chỗ chưa mạch lạc, 

sai không quá 7 lỗi các loại . 

+ Điểm 2 – 3: Chưa nắm vững thể loại nghị luận, bài viết còn sơ sài, sai nhiều lỗi các  loại. 

+ Điểm 1: Bài viết lạc đề, quá sơ sài. 

+ Điểm 0: HS bỏ giấy trắng hoặc viết những câu vô nghĩa.     

 

( Tuy  nhiên, tùy vào từng bài viết, từng mạch cảm xúc, cách lập luận mà giám khỏa cho điểm; cần chú 

trọng những bài có tính sáng tạo ) 
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