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                       KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2013- 2014 

 MÔN THI: NGỮ VĂN LỚP 8 

                Thời gian: 90 phút ( không kể phát đề) 

I.  Mục tiêu  

1/ Kiến thức: 

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

văn văn 8 HKII,theo ba nội dung Văn học,Tiếng Việt,Tập làm . Với mục đích đánh giá năng 

lực đọc-hiểu và tạo lập VB của học sinh thông qua hình thức kiểm tra tự luận. 

 2/ Kỹ năng:  

Rèn luyện kỹ năng tư duy cho hs làm bài. 

 3/ Thái độ: 

GD HS ý thức tích cực khi làm bài. 

II/ Chuaån bò: 

  1/ GV:    Đề, đáp án… 

  2/ HS: Ôn tập bài kĩ ở nhà… 

 

+ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 8 HỌC KỲ II 

(Năm học 2013- 2014) 

  

  Mức độ 

 

Tên 

 Chủ đề 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng 

Thấp cao  

 

 

Chủ đề 1 : 

Văn học 

 Thơ hiện đại. 

nghị luận 

trung đại  

 

Chép chính xác bài 

thơ 

Cảm nhận được 

lòng yêu nước 

tha thiết của 

Trần Quốc Tuấn 

  

 

 

Số câu :  

Số điểm :       

Tỉ lệ: 

Số câu :1 

Số điểm:1 

Tỉ lệ : 10 % 

Số câu:1 

Số điểm:1 

Tỉ lệ :10 % 

  

 

Số câu :2 

Số điểm :2 

Tỉ lệ:20 % 

Chủ đề 2: 

Tiếng Việt 

Các kiểu câu, 

hành động nói 

 

 

 

Nêu được KN hành 

động nói 

Nhận biết hành 

động nói trong 

câu  

 

Biết vận 

dụng một 

số loại câu 

vào viết 

đoạn văn 
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Số câu 

Số điểm    

Tỉ lệ% 

Số câu: 1/2 

Số điểm: 0.5 

Tỉ lệ: 5%     

Số câu: 1/2 

Số điểm: 0.5 

Tỉ lệ: 5%     

Số câu:1 

Số điểm:1 

Tỉ lệ : 10 

% 

 Sốcâu:2  

Số điểm :đ 

Tỉ lệ :20%    

Chủ đễ 3: 

Tập làm văn 

 

   Biết cách 

làm một 

bài văn 

nghị luận 

chứng 

minh 

 

Số câu 

Số điểm    

Tỉ lệ% 

     Số câu:1  

Số điểm : 

6đ 

Tỉ lệ:60% 

Số câu:1  

Số điểm :6 

đ 

Tỉ lệ: 60% 

Tổng số câu 

Tổng số điểm 

Tỉ lệ % 

Số câu:1,5 câu 

Số điểm: 1,5 đ 

Tỉ lệ : 15% 

Số câu: 1,5 câu 

Số điểm: 1,5 đ 

Tỉ lệ : 15 % 

Số câu:1 

câu 

Số điểm:1 

đ 

Tỉ lệ : 10 

% 

Số câu: 

1câu 

Số điểm: 

6 điểm 

60% 

Sốcâu:5 

câu 

Số điểm:10  

Tỉ lệ:  

100% 

 

+ ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 8 HỌC KỲ II 

(Năm học 2013- 2014) 

 

I/ Văn bản: 

Câu  1 (1,0 điểm) : Chép lại bài thơ “ Ngắm trăng” của Hồ Chí Minh  

(Phần dịch thơ) và trình bày hoàn cảnh sáng tác bài thơ này.      

Câu 2 (1,0 điểm) 

Qua bài “ Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn em thấy ông là người như thế nào? 

II/ Tiếng Việt: 

Câu 1 (1,0 điểm): Hành động nói là gì? Chỉ ra hành động nói trong câu sau: 

“ Anh ăn cơm chưa?”  

Câu 2. Viết một đoạn văn ngắn trong đó có sử dụng câu nghi vấn, câu cảm thán. (1.0 điểm) 

III/ Tập làm văn: (6 điểm) 

Hãy nêu ý kiến của em về vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay. 

 

    + ĐÁP ÁN  ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 8 HỌC KỲ II 

(Năm học 2013- 2014) 

I/ Văn bản: 
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Câu 1: - Học sinh chép đúng bài thơ “Ngắm trăng” – Hồ Chí Minh như sau: (1điểm) 

“Trong tù không rượu cũng không hoa. (0,25 điểm) 

 Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ. (0,25 điểm)  

Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ. (0,25 điểm) 

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”. (0,25 điểm)  

(Lưu ý: Sai năm lỗi chính tả trừ 0.25 điểm) 

Câu 2:  

Qua bài Hịch tướng sĩ ta thấy Trần Quốc Tuấn là người:  

 - Yêu nước nồng nàn. Căm thù giặc sâu sắc… (0.5điểm) 

 - Đối xử rất tình nghĩa nhưng cũng rất nghiêm khắc với các binh sĩ dưới quyền. (0.5điểm)  

II/ Tiếng Việt: 

Câu  1. (1 điểm) 

 Hành động nói là hành động được thực hiện bằng lời nói nhằm mục đích nhất định. (0.5 

điểm) 

Hành động nói: Hỏi  (0.5 điểm) 

Câu 2 . (1 điểm)   

Yêu cầu:  

- Trình bày sạch, đẹp 

- Chữ viết rõ ràng, đúng chính tả 

- Sử dụng các kiểu câu:  

+ Câu nghi vấn 

+ Câu cảm thán  

III/ Tập làm văn  

1. Mở bài: (1điểm)  

- Môi trường có vai trò quan trọng đối với cuộc sống chúng ta. (0.5 điểm) 

- Không phải ai cũng ý thức được điều đó.  (0.25 điểm) 

- Xã hội đang phát triển, kèm theo là vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. 

(0.25 điểm) 

2. Thân bài: (4 đ) 

- Nêu tầm quan trọng của môi trường (1.0 điểm) 

- Hiện trạng: Ô nhiễm nguồn không khí, nguồn nước… (1.0 điểm) 

- Hậu quả:  Ảnh hưởng đến sức khoẻ, chất lượng cuộc sống của con người, nó gây ra nhiều 

bệnh về đường hô hấp. Bệnh lí về mắt, âm thanh của các loại động cơ quá lớn nên ảnh 

hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống. (1.0 điểm) 

- Nguyên nhân : Có 2 nguyên nhân chính 

*Khách quan: 

+ Tình trạng nóng lên của trái đất gây ra những biến động lớn về khí hậu toàn cầu dẫn đến 

các hiểm hoạ thiên tai ngày càng khủng khiếp: lũ lụt, động đất, sóng thần, hạn hán, nhiệt độ 

quá cao hoặc quá thấp. (0.5 điểm). 

+ Tình trạng chặt phá rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, diện tích bao phủ bị giảm ngiêm 

trọng, nó gây ra biến đổi khí hậu. (0.25 điểm). 

+ Luật pháp chưa thực sự nghiêm minh, chưa đủ mạnh để ngăn chặn mọi sự vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường. (0.5 điểm). 

* Chủ quan: 

+ Ý thức của con người kém không tôn trọng luật pháp bảo vệ môi trường.  

(0.25 điểm). 
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+ Vì lợi nhuận kinh tế trước mắt mà các nhà máy xí nghiệp đã bất chấp luật pháp thải ra môi 

trường, nước thải công nghiệp chưa qua xử lí, rác thải công nghiệp, rác thải y tế, rác thải 

sinh hoạt không phân huỷ được,... (0.25 điểm). 

+  Nhận thức của con người về ô nhiễm môi trường còn rất hạn chế.  

(0.25 điểm). 

- Giải pháp:  Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường toàn xã hội.  Phát động những hoạt động vì 

môi trường...giờ trái đất. Học sinh cần tham gia ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường  

bằng cách vận động, tuyên truyền, hưởng ứng phong trào môi trường…(1.0 điểm). 

3. Kết bài: (1điểm) 

- Bảo vệ môi trường là bảo vệ nguồn sống của chính chúng ta. (0.25 điểm) 

- Cần tích cực vận động tham gia. (0.25 điểm) 

- Chung tay giữ môi trường xanh, sạch, đẹp cho hôm nay và mai sau.  

(0.5 điểm)  

Thang điểm 

-Điểm 5.6: Bài làm có đầy đủ bố cục ba phần(mb,tb,kb), lời văn trau chuốt trôi chảy có sáng 

tạo, trình bày sạch sẽ không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp, diễn đạt. 

-Điểm 3.4 : Bài làm có đủ bố cục ba phần song lời văn đôi chỗ còn vấp váp vấn đề được làm 

sáng tỏ nhưng lí lẽ còn lỏng lẽo có mắc lỗi chính tả, ngữ pháp, diễn đạt. 

-Điểm 1.2 :Bài làm thiếu bố cục nội dung sơ sài lí lẽ dẫn chứng không đủ làm sáng tỏ vấn 

đề, mắc nhiều lỗi. 

3. Tiến trình tổ chức kiểm tra:  

 a. Ổn định lớp:  

 b. Tổ chức kiểm tra:  

- GV phát đề cho hs. 

- Hs làm bài, GV quan sát. 

- Hết giờ GV thu bài. 

 c. Dặn dò:  

- Xem lại bài. 

- Chuẩn bị: đọc và soạn trước Luyện tập làm văn bản thông báo 

 d. RKN: …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….............

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

 

Duyệt của Tổ trưởng                                                               Gv ra đề  

 

 

        Phạm Thị Hương Giang                                           Lê Thị Phương Lan
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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: 8 

Lớp 8/ …  Thời gian 90 phút (không kể giao đề) 

 

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

 

Điểm  Lời nhận xét  

 

 

 

 

Đề bài 

I/ Văn bản: 

Câu  1: (1 điểm) 

  Chép lại bài thơ “Ngắm trăng” của Hồ Chí Minh (Phần dịch thơ) và trình bày 

hoàn cảnh sáng tác bài thơ này.      

Câu 2: (1 điểm) 

  Qua bài “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn em thấy ông là người như thế 

nào? 

II/ Tiếng Việt: 

Câu 1: (1 điểm):  

 Hành động nói là gì? Chỉ ra hành động nói trong câu sau:“Anh ăn cơm chưa?” 

Câu 2: (1 điểm) 

  Viết một đoạn văn ngắn trong đó có sử dụng câu nghi vấn, câu cảm thán.  

III/ Tập làm văn: (6 điểm) 

 Hãy nêu ý kiến của em về vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay. 

Bài làm 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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