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       Môn:    NGỮ VĂN - lớp 7 
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         …………………………… 
   
    I. TRẮC NGHIỆM: ( 3 ñiểm ) : Với câu hỏi lựa chọn A, B, C, D chỉ chọn một lựa chọn cho là ñúng theo yêu 
cầu câu ñó 
            ðoạn văn : “ Cơn gió mùa hạ lướt qua vừng sen trên hồ, nhuần thấm cái hương thơm của lá, như báo 
trước mùa về của một thức quà thanh nhã và tinh khiết. Các bạn có ngửi thấy, khi ñi qua những cánh ñồng xanh, mà 
hạt thóc nếp ñầu tiên làm trĩu thân lúa còn tươi, ngửi thấy  cái mùi thơm mát của bông lúa non không?Trong cái vỏ 
xanh kia, có một giọt sửa trắng thơm, phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ. Dưới ánh nắng, giọt sữa dần dần ñông lại, 
bông lúa càng ngày càng cong xuống, nặng vì cái chất quý trong sạch của Trời …” 
                                                                                                                                  ( Ngữ văn 7, tập một ) 
    Câu 1 : ðoạn văn trên trích từ văn bản nào, của ai ? 
                        A. Mùa xuân của tôi -Vũ Bằng                                      B.Một thứ quà của lúa non : Cốm –Thạch Lam 
                        C. Sài Gòn tôi yêu – Minh Hương                                 C. Tiếng gà trưa – Xuân Quỳnh  
    Câu 2 : ðoạn văn trên ñược viết theo phương thức biểu ñạt chính nào ? 
                        A. Miêu tả                         B.Tự sự                                C. Biểu cảm                         D. Nghị luận 
    Câu 3 : Ở ñoạn văn trên ,dòng nào dưới ñây thể hiện rõ tình cảm trân trọng của tác giả ñối với hạt thóc nếp ? 
                        A.Một thứ quà thanh nhã và tinh khiết                                             B. Cái chất quý trong sạch của Trời 
                        C.Giọt sữa trắng thơm, phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ               D. Cả 03 dòng trên  
    Câu 4 : Các từ sau ñây, từ nào là từ láy : 
                        A.Thanh nhã               B.Tinh khiết                            C.Trăng trắng                       D. Trong sáng  
    Câu 5 :Từ nào dưới ñây ñồng nghĩa với từ “Trong sạch” :  
                       A.Thanh nhã                B.Tinh khiết                            C.Trắng thợm                         D. Thơm mát                  
    Câu 6 : ðể làm tăng tính biểu cảm của ngôn từ, tác giả ñã sử dụng phép tu từ nào trong câu văn sau : 
                  “Chúng ta có thể nói rằng trời sinh ra lá sen ñể bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm ñể nằm ủ trong lá 
sen.” 
                       A.Nhân hóa                  B. Hoán dụ                             C. So sánh                                D.Ẩn dụ  
     Câu 7 :                                “ Ôi , Tổ quốc giang sơn hùng vĩ ! 
                                                      ðất anh hùng của thế kỉ hai mươi” 
                                                                                                    ( Tố Hữu ) 
                     Hai câu thơ trên có mấy từ Hán Việt ? 
                       A. 03 từ                        B. 04 từ                                  C. 05 từ                                     D. 06 từ  
      Câu 8 :ðiền từ ñúng vào hai câu thơ sau :  
                                                    Bước tới ðèo Ngang , bóng xế tà  
                                                    Cỏ cây chen………,…….. chen hoa  
                       A. ðá, lá                      B. Chúc, lúc                           C.Lúa, cúc                                 D.Lá , ñá  
      Câu 9 : “ Thuở nhỏ nhà nghèo, thông minh , học giỏi, sau ñó ñi thi, ñỗ ñầu cả ba kì thi : Hương, Hội, ðình ”                                 
.                  Nhận ñịnh này nói về nhà thơ nào ? 
                      A.Nguyễn Khuyến          B Hồ Xuân Hương             C.Bà Huyện Thanh Quan        D. Trần Tế Xương  
      Câu 10: Bài thơ “ Bạn ñến chơi nhà” Của Nguyễn Khuyến ñược viết bằng chữ gì, theo thể thơ nào ?  
                        A.Chữ Hán – Thể thất ngôn tứ tuyệt                                B.Chữ Nôm – Thể lục bát 
                        C.Chữ Nôm –Thể thất ngôn bát cú ðường luật                D.Chữ Quốc ngữ - Thể thất ngôn  
       Câu 11 .Hãy chọn cách viết ñúng về câu thành ngữ sau : 
                        A.Lên ghềnh, xuống thác       B. Xuống ghềnh, lên thác       C. Lên thác xuống ghềnh      D.Lên núi 
xuống ghềnh  
       Câu 12 :Tâm trạng người lữ khách trong hai câu Luận của bài thơ Qua ðèo Ngang  ñược thể hiện bằng những 
từ ngữ :  
                        A.Nhớ nước ñau lòng ……       B.Thương nhà mỏi miệng …….    C.Không có từ ngữ nào             D. 
Cả A và B  
   II. TỰ LUẬN: (7.0 ñiểm) 
 
   Cảm nghĩ về bài thơ”Bạn ñến chơi nhà” của Nguyễn Khuyến. 
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