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KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ BÀI 

 

I_Trắc nghiệm (3 đ) 

      Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái của câu trả 

lời đúng nhất. 

        Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi. Mặt trời nhú 

lên dần dần, rồi nhú lên cho kì hết. Tròn trĩnh, phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên 

nhiên đầy đặn. Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường 

kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển hửng hồng. Y như một 

mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những 

người chài lưới trên muôn thuở biển Đông. 

Câu 1. Biện pháp tu từ nào được thể hiện chủ yếu trong đoạn văn trên ? 

  A. So sánh. 

       B. Nhân hoá. 

  C. Hoán dụ. 

  D. ẩn dụ. 

Câu 2. Trong đoạn văn trên, tác giả đã dùng mấy lần phép so sánh? 

A. Một lần. 

B. Hai lần. 
C. Ba lần. 
D. Bốn lần. 

Câu 3. Trong các từ sau đây, từ nào là từ Hán Việt? 

A. Mặt trời. 

B. Trường thọ. 

C. Đầy đặn. 
D. Ngọc trai. 

Câu 4. Vị ngữ của câu “ Mặt trời nhú lên dần dần, rồi nhú lên cho kì hết” có cấu tạo như 

thế nào? 

A. Là một động từ. 
B. Là một cụm động từ. 
C. Là một tính từ. 
D. Là một cụm tính từ. 

Câu 5. Vị ngữ của câu đó trả lời cho câu hỏi nào? 

A. Làm gì? 

B. Làm sao? 

C. Là gì? 

D. Như thế nào?  
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Câu 6. Câu trên có mấy vị ngữ? 

A. Một vị ngữ. 

B. Hai  vị ngữ. 
C. Ba vị ngữ. 
D. Bốn vị ngữ. 

II. Tự luận (7 đ) 

Câu 7 (3 đ): Thế nào là biện pháp tu từ so sánh? Có mấy kiểu so sánh? Cho ví dụ minh 

họa. 

Câu 8 (2 đ):  

a. Ch  ra phép ẩn dụ trong những ví dụ sau: 

         - Ngày ngày mặt trời đi  ua trên lăng 

   Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ 

b. Ch  ra các hoán dụ trong những ví dụ sau: 

-  o nâu li n v i áo  anh 

Nông thôn cùng v i thị thành đ ng lên 

Câu 9 (2 đ): Em hãy viết một đoạn văn (chủ đ  tự chọn) có sử dụng một câu trần thuật 

đơn có từ là và gạch chân dư i câu đó. 
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