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PHÒNG GD-ðT PHÙ CÁT                    ðỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – Năm học: 2010- 2011 
                                                                  Môn : Ngữ văn                     Lớp: 9 
                                                                   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 : 
 Câu 1 : Bài thơ « Con cò »- Chế Lan Viên ñược sáng tác theo thể thơ nào ? 
             A. Tám chữ.                                B. Tự do.                                   C. Tứ tuyệt. 
 Câu 2 : Sự sáng tạo ñặc sắc nhất của Thanh Hải trong bài thơ «Mùa xuân nho nhỏ » là : 
             A. Hình ảnh cành hoa.                                B. Hình ảnh con chim. 
             C. Hình ảnh nốt nhạc trầm.                         D. Hình ảnh mùa xuân nho nhỏ. 
Câu 3 : Thơ Chế Lan Viên có phong cách nghệ thuật ñộc ñáo : 

A. Phong cách rất « ngông ». 
B. Phong cách táo bạo trong sáng tạo nghệ thuật. 
C. Phong cách nhẹ nhàng. 
D. Phong cách suy tưởng triết lí, ñậm chất trí tuệ và tính hiện ñại. 

 Câu 4 : Trong các cụm từ( gạch chân) ở các câu sau, cụm từ nào là khởi ngữ ? 
A. Tôi ñọc quyển sách này rồi. 
B. Quyển sách này, tôi ñọc rồi. 

 Câu 5 : Cụm từ « Thưa ông » trong câu sau dùng ñể làm gì ? 
            « Thưa ông, bà nhà cho mời ông về ạ ! » 
            A. Lời gọi.                                                      B. Lời ñáp. 
 Câu 6 : Trong bài « Sang thu »- Hữu Thỉnh, hình ảnh thiên nhiên vào thời ñiểm giao mùa  từ hạ sang thu có ñặc      
ñiểm gì? 
             A. Sôi ñộng, náo nhiệt .                                    B. Bình tĩnh, ngưng ñọng. 
             C. Nhẹ nhàng, giao cảm.                                   D. Xôn xao, rộn rã. 
 Câu 7: Nghệ thuật nổi bật của bài thơ “Viếng lăng Bác” là gì? 
             A. Nhiều hình ảnh ẩn dụ ñẹp và gợi cảm.               B. Ngôn ngữ bình dị, giàu cảm xúc. 
             C. Giọng ñiệu trang trọng, thành kính.                    D. Gồm cả 3 ý: A,B,C. 
 Câu 8: Truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” ñược kể theo ngôi kể nào? 
             A. Ngôi thứ nhất.                        B. Ngôi thứ hai.                      C. Ngôi thứ ba. 
 Câu 9: Nhân vật Nhĩ trong truyện ” Bến quê” của Nguyễn Minh Châu là nhân vật  “tư tưởng” một loại nhân vật 
nổi lên trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu giai ñoạn sau 1975. 
             A. ðúng.                                      B. Sai. 
 Câu10: Từ “ Hỡi” trong câu sau là thành phần gì? 
             “ Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!” 
             A. Khởi ngữ.                    B. Thành ngữ.                C. Cảm thán.            D. Gọi ñáp. 
 Câu 11: Nối cột A với cột B sao cho hợp lí 
  
                                     Cột   A      Cột   B 
1. Cô bé nhà bên ( có ai ngờ) cũng vào du kích. A. Tình thái 
2. Trong gió, nghe như có tiếng hát. B. Cảm thán 
3. Chao ôi! Nước mất nhà tan… C. Gọi- ñáp 
4. Anh chị em ơi, hãy giương súng chào xuân 68. D. Phụ chú 

 Câu 12: ðiền ý còn thiếu vào chỗ trống ñể hoàn thành khái niệm sau: 
             Hàm ý là……………………………………………………………………………………………. 
          ……………………………………………………………………………………………………… 
 II. TỰ LUẬN: ( 7,0 ñiểm)  
         Bài thơ “ Viếng lăng Bác” của Viễn Phương là một bài thơ giàu cảm xúc sâu lắng nói về lãnh tụ kính yêu . 
Em hãy phân tích bài thơ. 
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