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PHÒNG GD-ðT PHÙ CÁT                    ðỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2010- 2011                                                                                                                                                                              
                                                                   Môn: Ngữ văn                       Lớp: 8                                                                               
                                                                   Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát ñề)  
                                                                   Ngày kiểm tra: 05/05/2011    
  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. Nhận xét nào nói ñúng nhất ý nghĩa của việc xây dựng hai cảnh tượng ñối lập nhau trong Nhớ rừng? 
A. ðể làm nổi bật hình ảnh con hổ.                               B. ðể gây ấn tượng ñối với người ñọc. 
C. ðể làm nổi bật tình cảnh và tâm trạng của con hổ.   D. ðể thể hiện tình cảm của tác giả ñối với con hổ. 
2. Trong những câu nghi vấn sau, câu nào không có mục ñích hỏi? 
A. Mẹ ñi chợ chưa ạ?                                                       B. Ai là tác giả của bài thơ này? 
C. Bao giờ bạn ñi Quy Nhơn?                                          D. Trời ơi! Sao tôi khổ thế này? 
3. “Chiếu dời ñô”, “Hịch tướng sĩ”, “Nước ðại Việt ta” có ñiểm giống nhau là: 
A. Tinh thần yêu nước.                                                    B. Khát vọng xây dựng ñất nước vững bền. 
C. Lòng căm thù giặc sâu sắc.                                         D. Lòng tự hào về nền ñộc lập dân tộc. 
4. Câu Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi! là: 
A. Câu nghi vấn.                                                              B. Câu cảm thán.              
C. Câu cầu khiến.                                                             D. Câu trần thuật.   
5. Cách sắp xếp trật tự từ trong câu ðẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi ! có tác dụng gì ? 
A. Thể hiện thứ tự nhất ñịnh của sự vật, hiện tượng, hoạt ñộng, ñặc ñiểm.                      
B. Liên kết câu với những câu khác trong văn bản. 
C. ðảm bảo sự hài hòa về ngữ âm của lời nói.  
D. Nhấn mạnh thái ñộ ngợi ca vẻ ñẹp của Tổ quốc mới ñược giải phóng. 
6. Hành ñộng nói trong câu Bác trai ñã khá rồi chứ ? là : 
A. Hành ñộng trình bày.                                                    B. Hành ñộng bộc lộ cảm xúc.                                            
C. Hành ñộng hỏi.                                                             D. Hành ñộng ñiều khiển. 
7. ðoạn trích Thuế máu  nằm trong chương thứ mấy của tác phẩm Bản án chế ñộ thực dân Pháp ? 
A. Chương I.                                                                     B. Chương II.                          
C. Chương III.                                                                   D. Chương IV .                                                                         
8. Nhận ñịnh nào ñúng nhất về con người Bác trong bài thơ Tức cảnh Pác-Bó? 
A. Bình tĩnh và tự chủ trong mọi hoàn cảnh.                                                           
B. Quyết ñoán, tự tin trước mọi tình thế của cách mạng.                                                  
C. Ung dung, lạc quan trước cuộc sống cách mạng ñầy khó khăn. 
9. Nhận ñịnh nào dưới ñây nói ñúng nhất tình cảm của Tế Hanh ñối với cảnh vật, cuộc sống và con người của 
quê hương ông ? 
A. Nhớ quê hương với những kỉ niệm buồn bã và ñau xót, thương cảm.                
B. Yêu thương, trân trọng, tự hào và gắn bó sâu sắc với cảnh vật, cuộc sống và con người của quê hương. 
C. Gắn bó và bảo vệ cảnh vật, cuộc sống và con người của quê hương ông.  
10. Nước ðại Việt ta là ñoạn văn trích phần mở ñầu bài Bình Ngô ñại cáo. ðoạn văn có ý nghĩa nêu tiền ñề 
chính nghĩa cho toàn bài. Nguyễn Trãi ñã khẳng ñịnh hai chân lí làm nền tảng ñể phát triển nội dung bài cáo : 
Tư tưởng nhân nghĩa và Chân lí về sự tồn tại ñộc lập có chủ quyền của dân tộc ðại Việt. 
A. ðúng .                                                               B. Sai. 
11. Nối cột A với cột B sao cho hợp lí : 

A B 
1. Bàn luận về phép học a. Hịch 
2. Nước ðại Việt ta b. Tấu 
3. Hịch tướng sĩ c. Cáo 

4. Chiếu dời ñô  
12. ðiền ý còn thiếu vào chỗ trống ñể hoàn thành khái niệm sau : 
- Hành ñộng nói là.....................................................nhằm mục ñích nhất ñịnh.  
II. Tự luận(7,0 ñiểm) 
« Chiếu dời ñô » của Lí Công Uẩn ñã phản ánh ý chí ñộc lập, tự cường và sự phát triển lớn mạnh của dân tộc 
ðại Việt . Hãy làm sáng tỏ ý kiến trên. 


