
PHÒNG GD-ĐT PHÙ CÁT                   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2009-2010 
                                                                   MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 6 

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

                  Ngày kiểm tra: 03-5-2010 
 

I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm) 

 

Đọc và trả lời các câu hỏi bằng cách  khoanh tròn vào chữ cái (in hoa) mở đầu câu trả lời em 

cho là đúng. 

1. “Bài học đường đời đầu tiên” là tên gọi một chương trong tác phẩm nào? 

A. Tuyển tập Tô Hoài  B. Những cuộc phiêu lưu của Dế Mèn 

C. Dế Mèn phiêu lưu ký  D. Sông nước Cà Mau 

2. Qua đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên”, em thấy nhân vật Dế Mèn không có nét 

tính cách nào? 

A. Tự tin, dũng cảm                                       B. Tự phụ, kiêu căng 

            C. Khệnh khạng, xem thường người khác  D. Hung hăng, xốc nổi  

 3. Cụm từ “Người Cha mái tóc bạc” đã sử dụng nghệ thuật gì? 

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

 4. Bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” được làm theo thể thơ gì? 

 A. Thể thơ 4 tiếng B. Thể thơ 5 tiếng C. Thể thơ 6 tiếng D. Thể thơ 7 tiếng 

 5. Câu “Chú bé loắt choắt” là câu trần thuật đơn theo kiểu nào? 

 A. Câu định nghĩa B. Câu giới thiệu C. Câu miêu tả  D. Câu đánh giá 

 6. Qua bài thơ “Lượm” của Tố Hữu, em thấy Lượm là một chú bé như thế nào? 

 A. Hồn nhiên, nhanh nhẹn    B. Say mê tham gia công tác kháng chiến 

 C. Dũng cảm, không sợ nguy hiểm  D. Tất cả đều đúng 

 7. Câu “Như tre mọc thẳng, con người không chịu khuất” đã sử dụng nghệ thuật gì? 

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

 8. Bài văn “Cây tre Việt Nam” thuộc phương thức biểu đạt nào? 

 A. Tự sự  B. Miêu tả  C. Nghị luận  D. Biểu cảm 

 9. Nếu viết: “Mảnh sân đất đã mấp mé”. Câu văn sẽ mắc lỗi gì? 

 A. Sai về nghĩa B. Thiếu vị ngữ C. Thiếu chủ ngữ D. Thiếu cả chủ ngữ và vị ngữ 

 10. Câu: “Đất là Mẹ” là câu trần thuật đơn theo kiểu nào? 

 A. Câu định nghĩa B. Câu đánh giá C. Câu miêu tả  D. Câu giới thiệu   

 11. Bài thơ “Lượm” được làm theo thể thơ gì? 

 A. Thể thơ 4 tiếng B. Thể thơ 5 tiếng C. Thể thơ 6 tiếng D. Thể thơ 7 tiếng 

 12. Văn miêu tả không có dạng bài nào? 

 A. Văn tả cảnh  B. Văn tả người C. Văn tả đồ vật D. Thuật lại một 

chuyện nào đó 

    

      II. TỰ LUẬN: (7điểm) 

 

  Em hãy tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu. 

  ( Cụ già đó có thể là ông bà em hoặc một người mà em quen ). 

 

                                                   ------------------------------ 

             


