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KIỂM TRA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC: 2013-2014 

MÔN: NGỮ VĂN 7 

                     THỜI GIAN : 90 PHÚT(Không kể thời gian phát đề) 

1. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: 

a. Kiến thức: 

- Củng cố, thực hành những kiến thức : về Tục ngữ, Đức tính giản dị của Bác Hồ, 

Sống chết mặc bay, Câu đặc biệt, Câu chủ động, Nghị luận chứng minh,... 

- Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương 

trình học kì 2, môn Ngữ văn lớp 7 theo 3 nội dung Văn học, Tiếng Việt, Tập làm văn, 

với mục đích đánh giá năng lực đọc- hiểu và tạo lập văn bản của HS thông qua hình 

thức kiểm tra tự luận. 

b. Kĩ năng: 

- Kỹ năng giải các bài tập , làm bài văn nghị luận chứng minh. 

c. Thái độ: 

- Giáo dục hs ý thức nghiêm túc, tự giác trong thi cử. 

2. CHUẨN BỊ: 

          a. HS: Ôn toàn bộ kiến thức Ngữ văn 7. 

          b. GV: Ôn tập, thiết lập ma trận, ra đề, đáp án-biểu điểm. 

  

A. MA TRẬN ĐỀ 

          Mức 

độ      

 

Chủ đề 

 

Nhận biết 

 

Thông hiểu 

Vận dụng  

Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao 

Chủ đề 1/ 

Văn Học: 

- Tục ngữ 

 

 

 

- Truyện 

ngắn Việt 

Nam 

 ( Sống 

chết mặc 

bay) 

 

- Nêu khái 

niệm về tục 

ngữ. Chép 

được hai câu 

tục ngữ đã 

học. 

 

 

 

 

 

 

 

- Rút ra được 

bài học bổ ích 

cho bản thân 

sau khi học 

xong văn bản  

“Sống chết 

mặc bay”. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Số câu: 

Số điểm: 

Số câu: 1 

Số điểm: 1 

Số câu: 1 

Số điểm: 1 

  Số câu: 2 

Số điểm: 2 
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B. ĐỀ BÀI 

 

I/ VĂN + TIẾNG VIỆT: 

Câu 1: ( 1 điểm)   
Tục ngữ là gì? Chép thuộc hai câu tục ngữ mà em đã học. 

Câu 2 : (1 điểm )  

Qua văn bản “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn, em rút ra bài học gì 

cho bản thân mình? 

Câu 3 : (1 điểm ) 

       Xác định các câu đặc biệt trong đoạn văn sau: 

“ Xuân đến tự bao giờ? Bầu trời không còn trắng đục nữa. Đã có những đêm xanh. 

Những buổi sáng hồng. Cây cối bừng tỉnh. Ong vàng và bướm trắng. Xôn xao.  

Tỉ lệ %: = 10 % = 10% = 20 % 

Chủ đề 2/  

Tiếng 

Việt: 

- Câu đặc 

biệt 

 

- Cách 

chuyển đổi 

câu chủ 

động 

thành câu 

bị động. 

 

 

 

 

 

 

 

- Nêu khái 

niệm câu chủ 

động. 

 

 

 

 

 

 

 

- Đặt câu chủ 

động rồi 

chuyển thành 

câu bị động. 

 

- Vận dụng lí 

thuyết để xác 

định được các 

câu đặc biệt 

trong bài tập cụ 

thể. 

 

  

Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ %: 

Số câu: 0,5 

Số điểm: 0,5 

= 5% 

Số câu: 0,5 

Số điểm:0,5 

= 5% 

Số câu: 1 

Số điểm:1 

= 10% 

 Số câu: 2 

Số điểm:2 

 =  20 % 

Chủ đề 3/   

Tập Làm 

Văn: 

Nghị luận 

chứng 

minh 

 

    

 

- Tạo lập một 

văn bản nghị 

luận chứng 

minh hoàn 

chỉnh. 

 

Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ %: 

   Số câu: 1 

Số điểm: 6 

= 60% 

Số câu: 1 

Số điểm: 6 

 = 60  % 

Tổng câu: 

Tổng điểm: 

Tỉ lệ %: 

Số câu: 1,5 

Số điểm: 1,5 

Tỉ lệ  = 15 % 

Số câu: 1,5 

Số điểm: 1,5 

Tỉ lệ  = 15%  

Số câu: 1 

Số điểm: 1 

= 10% 

Số câu: 1 

Số điểm: 6 

Tỉ lệ  = 60 % 

Số câu: 5 

Số điểm:10 

Tỉ lệ =100% 
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Câu 4: (1 điểm ) 

    Thế nào là câu chủ động?  Đặt một câu chủ động rồi chuyển thành câu bị động 

tương ứng? 

II/ TẬP LÀM VĂN:( 6 điểm) 

  Chứng minh rằng bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của con 

người. 

 

C. ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM 

I/ VĂN + TIẾNG VIỆT: (  4 điểm)   

Câu 1: ( 1 điểm)   
-Trình bày được khái niệm: Tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có 

nhịp điệu, hình ảnh, thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt. ( 0,5 

điểm)   

- HS chép đúng được hai câu tục ngữ đã học: 

  + Đói cho sạch, rách cho thơm. ( 0,25 điểm)   

  + Thương người như thể thương thân. ( 0,25 điểm)   

Câu 2: ( 1 điểm)   

Học sinh rút ra được bài học cho bản thân mình: 

- Biết cảm thương đối với số phận của những người dân cơ cực, nghèo khổ.(0,5 điểm)   

- Biết quan tâm, lo lắng, giúp đỡ người khác, sống có trách nhiệm với bản thân và mọi 

người. ( 0,5 điểm)   

Câu 3 : ( 1 điểm )  
Các câu đặc biệt trong đoạn văn:  

  + Đã có những đêm xanh. ( 0,25 điểm)   

  + Những buổi sáng hồng. ( 0,25 điểm)   

  + Ong vàng và bướm trắng. ( 0,25 điểm)   

  +  Xôn xao. ( 0,25 điểm)   

Câu 4 : (1 điểm ) 

- Câu chủ động :  Là câu có chủ ngữ chỉ người , vật thực hiện một hoạt động 

hướng vào người , vật khác ( chỉ chủ thể của hoạt động). ( 0,5 điểm)   

 Học sinh đặt đúng câu chủ động: Người ta làm cửa đại bằng gỗ lim. (0,25 điểm) 

Chuyển thành câu bị động tương ứng: Cửa đại được làm bằng gỗ lim. (0,25 điểm) 

II/ TẬP LÀM VĂN: ( 6 điểm)   
  Chứng minh bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của con 

người. 

 a /  Yêu cầu chung: 

- Viết bài văn nghị luận chứng minh có bố cục đủ ba phần. 

- Diễn đạt mạch lạc, liên kết chặt chẽ; sử dụng luận cứ phù hợp, tiêu biểu. 

b/. Yêu cầu cụ thể: 

* Mở bài: (1 điểm) 

     - Ô nhiễm môi trường là một vấn đề đang nhận được sự quan tâm chung của toàn 

cầu hiện nay. (0,5 điểm) 
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     - Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người. (0,5 điểm) 

* Thân bài: (4 điểm) 

     - Cần làm sáng tỏ các luận điểm sau: 

+ Môi trường là tài sản chung của tất cả mọi người bao gồm: Đất đai, không 

khí,nguồn nước, rừng cây...liên quan trực tiếp đến cuộc sống của con người.(1 điểm) 

+ Việc phá hoại môi trường đang diễn ra ở mọi nơi, mọi lúc trên trái đất chúng ta làm 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống con người. (1 điểm) 

+ Việc bảo vệ môi trường cần được thực hiện ngay hôm nay, ngay lúc này vì nếu 

không bảo vệ môi trường , cuộc sống con người sẽ phải chịu tổn thất lớn lao. (1 điểm) 

+ Chúng ta cần cùng nhau bảo vệ thế giới, bảo vệ cuộc sống của chúng ta bằng cách 

bảo vệ môi trường với những hành động thiết thực: trồng cây gây rừng, xử lí rác... (1 

điểm) 

* Kết bài: (1 điểm) 

      -Khẳng định ý nghĩa quan trọng, cần thiết của việc bảo vệ môi trường. (0,5 điểm) 

      - Liên hệ bản thân. (0,5 điểm) 

Thang điểm: 

 Điểm 5,6 

  - Đảm bảo nội dung theo dàn ý trên, sâu sắc, liên hệ mở rộng 

  - Tình cảm trong sáng, chân thực, hình thành trên cơ sở văn bản 

  - Bố cục ba phần, trình bày khoa học 

  - Vận dụng các cách biểu cảm linh hoạt, phù hợp 

  - Trình bày sạch, chữ viết đẹp, đúng ngữ pháp, lời văn trong sáng, diễn đạt lưu loát, 

ý tưởng sáng tạo… 

   - Còn vi phạm vài lỗi dùng từ, đặt câu. 

 Điểm 3,4 

  - Đảm bảo các yêu cầu trên 

  - Còn vi phạm vài lỗi dùng từ, đặt câu, diễn đạt hoặc nội dung chưa thật sâu sắc như 

trên 

  Điểm 1,2 

  - Không rõ bố cục 

  - Nội dung sơ sài 

  - Mắc nhiều lỗi, trầm trọng 

 Điểm 0 

 - Không làm bài 

3. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 

  a.Ổn định lớp:  

  b. Tiến trình kiểm tra: 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 

Gv phát đề 

 

Gv quan sát hs làm bài 

 

Hs nhận đề 

 

Hs làm bài 
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Gv thu bài Hs nộp bài. 

c. Củng cố: 

                 GV đánh giá chung. 

d. Dặn dò: 

- Xem lại toàn bộ kiến thức đã học 

e. RKN: 
 

 

 GV ra đề 

 

 

 

 

                                                                      Vũ Thị Thanh Huyền 
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Phòng GD&ĐT Hòn Đất KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2013 – 2014 

Trường THCS Bình Giang  Môn: Ngữ văn        Khối: 7 

Lớp 7/ …  Thời gian 90 phút (không kể giao đề) 

 

Họ và tên: ................................... ........  

 

Điểm  Lời nhận xét  

 

 

 

 

Đề bài 
 

I/ VĂN + TIẾNG VIỆT: (4 điểm) 
Câu 1: (1 điểm) 

 Tục ngữ là gì? Chép hai câu tục ngữ mà em đã học. 
Câu 2: (1 điểm) 

  Qua văn bản “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn, em rút ra bài học gì cho 

bản thân mình? 

Câu 3:  (1 điểm) 

 Xác định các câu đặc biệt trong đoạn văn sau: 

  “ Xuân đến tự bao giờ? Bầu trời không còn trắng đục nữa. Đã có những đêm 

xanh. Những buổi sáng hồng. Cây cối bừng tỉnh. Ong vàng và bướm trắng. Xôn 

xao." 

Câu 4: (1 điểm) 

  Thế nào là câu chủ động?  Đặt một câu chủ động rồi chuyển thành câu bị động 

tương ứng? 

II/ TẬP LÀM VĂN: (6 điểm) 

   Chứng minh rằng bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của con 

người 
Bài làm 

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  
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 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  
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 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  
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 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  
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 ..............................................................................................................................................  
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