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  Phòng GD - ðT Phù Cát    KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2010 - 2011 
 

       Môn:        NGỮ VĂN - lớp 9 
        Thời gian làm bài:  90 phút (không kể thời gian phát ñề) 
       Ngày kiểm tra:  20/12/2010 
                                                                                             …………………… 
     
     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 
 
Câu 1 : Thành ngữ “ Ông nói gà, bà nói vịt ” liên quan ñến phương châm hội thoại : 
                       A.Về Lượng                         B.Về Chất                            C.Về Quan hệ                        D. Về Lịch sự   
Câu 2 : Trong các câu tục ngữ sau, câu nào ñúng với lời nhắn nhủ của tác giả gửi gắm qua bài thơ  “Ánh trăng”: 
                       A.Uống nước nhớ nguồn                                                   B. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn 
                       C.Gieo gió thì gặt bão                                                        D. Ăn cây nào rào cây nấy  
Câu 3 : Mục ñích của văn bản ðấu tranh cho một thế giới hòa bình là gì ?  
                       A.Tố cáo chiến tranh hạt nhân                                           B. Phê phán sự nghèo ñói  
                       C. Ngăn chặn chiến tranh hạt nhân                                    C. Phê phán sự dốt nát  
Câu 4: Dòng nào dưới ñây khái quát ñầy ñủ nhất về giá trị nghệ thuật của bài thơ “Bài thơ về tiểu ñội xe không kính”  
                       A. Chất liệu hiện thực, sinh ñộng ; giọng ñiệu trẻ trung , khỏe khoắn , giàu tính khẩu ngữ , gần với văn  
                            xuôi  
                       B. Chi tiết, hình ảnh, ngôn ngữ giản dị , chân thực , cô ñọng , giàu sức biểu cảm  
                       C. Hình ảnh ñẹp , rộng lớn , ñược sáng tạo bằng liên tưởng, tưởng tượng  
                       D. Giọng ñiệu ngọt ngào , tha thiết , giàu sức gợi cảm  
Câu 5 :Tóm tắt văn bản tự sự là giúp người ñọc , người nghe nắm ñược nội dung chính của văn bản ñó.ðúng hay sai  
                       A. ðúng                                                                            B. Sai  
Câu 6 : Yêu cầu : “ Khi giao tiếp , cần nói ngắn gọn , rành mạch ; tránh cách nói mơ hồ ” thuộc phương châm hội  
              thoại : 
                       A. Về Lượng                        B.Về Quan hệ                     C.Về Cách thức                      D. Về Chất  
Câu 7 : ðọc kĩ hai câu thơ :                        Nỗi mình thêm tức nỗi nhà 
                                                              Thềm hoa một bước lệ hoa mấy hàng ! 
                                                                                                             ( Nguyễn Du ) 
                    Cho biết hai câu thơ miêu tả phương diện nào của nhân vật :  
                          A. Ngoại  hình                 B. Nội tâm                             C. Hành ñộng                         D. Cử chỉ  
Câu 8 :                                         “ Dốc lòng nhơn nghĩa há chờ trả ơn ?” 
                    Là lời của nhân vật nào trong Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn ðình Chiểu : 
                          A.Lục Vân Tiên               B. Kiều Nguyệt Nga               C. Trịnh Hâm                       D. Ông  Ngư  
Câu 9 :Câu thơ “ Vầng trăng ñi qua ngõ ”, tác giả sử dụng biện pháp tu từ gì ? 
                          A.So sánh                        B.Nhân hóa                              C. Ẩn dụ                              D. Hoán dụ  
Câu 10 :Chọn từ trong ngoặc ñơn ( Nao nao, thanh thanh, xanh xanh, nho nhỏ, xinh xinh ) ñiền vào chỗ trống trong   
               hai câu thơ sau sao cho ñúng :  

(1) …………… dòng nước uốn quanh  
                                                          Dịp cầu (2) …………. cuối ghềnh bắc ngang  
Câu 11. Nội dung chủ yếu ñoạn trích Chiếc lược ngà ( Ngữ Văn 9 –Tập 1)  ñược thể  hiện trong câu nào dưới ñây : 
                          A.Tình cha con sâu nặng và cao ñẹp trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh              
                          B.Tố cáo tội ác chiến tranh  
                          C.Tính cách bướng bỉnh của bé Thu                                     D.Bi kịch của người cán bộ kháng chiến 
         Câu 12 : Trong các câu sau , từ Cứng nào ñược dùng với nghĩa gốc :  
                          A Nước cứng                  B. Chân cứng ñá mềm               C. Gỗ lim cứng như sắt                                            
                          D. Lạnh cứng cả chân 
 
         II. TỰ LUẬN ( 7 ñiểm ): 
                  Hãy thay lời nhân vật ông Hai trong ñoạn trích truyện ngắn Làng của Kim Lân ( Ngữ Văn 9 –Tập 1), kể 
lại sự việc và tâm trạng của ông khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc  
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