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PHÒNG GD-ðT PHÙ CÁT                   ðỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MỘT – Năm học: 2010- 2011 
                                                                  Môn : Ngữ văn                     Lớp: 8 
                                                                  Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát ñề)  
                                                                  Ngày kiểm tra: 20/12/2010    

                                                   
  I . TRẮC NGHIỆM : (3.0 ñiểm) 
ðọc kĩ các câu hỏi, sau ñó trả lời bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời mà em cho là ñúng hoặc theo 
yêu cầu của từng câu : 
 1.Theo em, nhân vật chính trong văn bản “Tôi ñi học” ñược thể hiện chủ yếu ở phương diện nào? 
     A. Lời nói                      B. Tâm trạng                      C. Ngoại hình                      D. Cử chỉ 
 2. Trong các từ ngữ sau, từ ngữ có nghĩa rộng nhất so với nghĩa của các từ ngữ khác là: 
     A. Áo dài                       B. Áo sơ mi                        C. Y phục                            D. Quần tây 
 3. “Những ngày thơ ấu” của Nguyên Hồng ñược viết theo thể loại nào? 
     A. Bút kí                       B. Truyện ngắn                   C. Tiểu thuyết                      D. Hồi kí 
 4. Nhận ñịnh nào sau ñây nói ñúng nhất nội dung chính của văn bản “Tức nước vỡ bờ”? 
     A. ðã vạch trần bộ mặt tàn ác, bất nhân của xã hội thực dân phong kiến ñương thời. 
     B. Xã hội ấy ñã ñẩy người nông dân vào tình cảnh vô cùng cực khổ, khiến họ phải liều mạng chống lại. 
     C. Cho thấy vẻ ñẹp tâm hồn của người phụ nữ nông dân, vừa giàu tình yêu thương vừa có sức sống tiềm  
          tàng mạnh mẽ. 
     D. Kết hợp cả ba nội dung trên. 
 5. Lão Hạc trong truyện ngắn “Lão Hạc”- Nam Cao là một con người như thế nào? 
     A. Là một con người có số phận ñau thương nhưng có phẩm chất cao quý. 
     B. Là người nông dân sống ích kỉ ñến mức gàn dở, ngu ngốc. 
     C. Là người nông dân có thái ñộ sống vô cùng cao thượng. 
     D. Là người nông dân có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ. 
  6. Các từ tượng hình và tượng thanh thường ñược dùng trong các kiểu văn bản nào? 
     A. Tự sự và nghị luận.    B. Miêu tả và nghị luận.    C. Tự sự và miêu tả.         D. Nghị luận và biểu cảm. 
  7. Khi sử dụng từ ngữ ñịa phương và biệt ngữ xã hội, cần chú ý ñến ñiều gì? 
     A. Tình huống giao tiếp.                                                  B. Tiếng ñịa phương của người nói. 
     C. ðịa vị của người nói trong xã hội.                              D. Nghề nghiệp của người nói. 
  8. Lời kêu gọi hành ñộng chủ yếu nhất, bao quát nhất của “Thông tin về Ngày Trái ðất năm 2000” là: 
     A. Bỏ thói quen sử dụng bao bì ni lông.    B. Sử dụng các túi ñựng không phải bằng ni lông mà bằng  
                                                                              giấy, lá… 
     C. Nói những tác hại về việc sử dụng bao bì ni lông cho mọi người biết. 
     D. Hãy cùng nhau hành ñộng:”MỘT NGÀY KHÔNG DÙNG BAO BÌ NI LÔNG”. 
  9. Câu: Mẹ ñi làm, em ñi học. là : 
     A. Câu ñơn                                    B. Câu ghép                                    C. Câu phức 
  10. Hai bài thơ “Vào nhà ngục Quảng ðông cảm tác” của Phan Bội Châu và “ðập ñá ở Côn Lôn” của 
Phan Châu Trinh ñược sáng tác trong hoàn cảnh nào? 
     A. Khi các tác giả chuẩn bị ñi tìm ñường cứu nước. 
     B. Khi các tác giả ñang hoạt ñộng ở nước ngoài. 
     C. Khi các tác giả ñang giam hãm trong tù ngục. 
     D. Khi các tác giả ñang lãnh ñạo các cuộc khởi nghĩa trong nước. 
  11. Tình cảm sâu sắc nhất của ông ñồ gửi gắm trong hai câu cuối bài thơ “Ông ñồ”-Vũ ðình Liên là sự 
cảm thương và ngậm ngùi trước cảnh cũ người xưa. ðúng hay sai? 
     A. ðúng.                                                          B. Sai.    
   12. Nối cột A với cột B cho hợp lí:  

A B 
1. Nhanh lên nào, các bạn ơi ! a. Trợ từ. 
2. Này, Tuấn không nghe mình nói gì sao ? b. Tình thái từ. 
3. Loan nhắc anh những ba, bốn lần mà anh vẫn quên. c. Thán từ. 
4. Chiều nay, Lan và Hoa ñi lao ñộng.  

   II. TỰ LUẬN : (7.0 ñiểm) 
   Thuyết minh về một ñồ dùng học tập mà em yêu thích ./.        
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