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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 

MÔN: NGỮ VĂN 7 

NĂM HỌC: 2021 – 2022 

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 

 

 

 

I. Trắc nghiệm 

1. Thơ thất ngôn bát cú Đường luật là thể thơ như thế nào? 

A. Là thể thơ không giới hạn số câu trong bài thơ, nhưng mỗi câu bắt buộc phải có 

7 chữ 

B. Là thể thơ có từ thời nhà Đường, bài thơ có 8 câu, mỗi câu 7 chữ, gieo vần ở 

chữ cuối trong các câu 1,2,4,6,8 

C. Là thể thơ mà trong mỗi bài thơ có tám câu, mỗi câu 7 chữ, có thể theo luật 

hoặc không 

D. Là thể thơ cần tuân theo luật bằng trắc nhất định 

2. Thái độ của Hồ Xuân Hương qua bài Bánh trôi nước là gì? 

A. Trân trọng vẻ đẹp, ngợi ca phẩm chất trong trắng, son sắt của người phụ nữ Việt 

Nam xưa. 

B. Lên án xã hội bất công với người phụ nữ 

C. Cảm thông sâu sắc cho số phận chìm nổi, đồng thời trân trọng vẻ đẹp, ca ngợi 

phẩm chất trong trắng, son sắt của người phu nữ. 

D. Cảm thông cho số phận bất hạnh, chìm nổi mất tự do của người phụ nữ. 

3. Hai bài thơ Cảnh khuya và Rằm tháng giêng thể hiện điều gì trong tâm hồn Bác? 

A. Lòng yêu nước thương dân sâu sắc, nhất là các chiến sĩ 

B. Tinh thần vượt khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng 
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C. Tình yêu thiên nhiên sâu sắc, tâm hồn nhạy cảm, lòng yêu nước thiết tha và 

phong thái chiến sĩ của Bác. 

D. Tình yêu thiên nhiên và lối sống hòa nhập với thiên nhiên 

4. Vì sao trong ca dao, dân ca thường dùng các hình ảnh núi non, trời biển, nước 

trong nguồn,… để so sánh công lao của cha mẹ đối với con cái? 

A. Vì những hình ảnh này gần gũi với đời sống con người 

B. Vì những hình ảnh này đẹp và có giá trị biểu cảm cao 

C. Vì dùng những hình ảnh này làm cho các bài ca dao dễ thuộc, dễ nhớ 

D. Vì đây là những hình ảnh chỉ sự vật hiện tượng to lớn, vĩ đại, vĩnh hằng; chỉ có 

những hình ảnh đó mới diễn tả được ông lao của cha mẹ. 

5. Điền từ vào chỗ trống: Cô giáo …….khuyên nhủ tôi 

A. Nhè nhẹ 

B. Nhẹ nhõm 

C. Nhẹ nhàng 

D. Nhẹ tay 

6. Lối chơi chữ trong câu Cô xuân đi chợ ha, mua cá thu về, chợ hãy còn đông? 

A. Dùng lối nói lái 

B. Dùng lối nói đồng âm 

C. Dùng cặp từ trái nghĩa 

D. Dùng từ cùng trường nghĩa 

7. Thông hiểu 

Thành ngữ nào sau đây có nghĩa “phải thường xuyên ôn luyện, rèn giũa thì mới 

nắm chắc được kiến thức và thành thạo trong công việc”? 

A. Tận tâm, tận lực 
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B. Trí dũng song toàn 

C. Văn ôn võ luyện 

D. Tâm đầu ý hợp 

8. Dòng nào sau đây ghi đúng các bước tạo lập văn bản? 

A. Định hướng và xây dựng bố cục 

B. Định hướng, xây dựng bố cục, diễn đạt thành câu, đoạn văn hoàn chỉnh, kiểm 

tra văn bản vừa tạo lập 

C. Xây dựng bố cục, định hướng, kiểm tra, diễn đạt thành câu, đoạn 

D. Xây dựng bố cục và diễn đạt thành câu, đoạn hoàn chỉnh 

II. Tự luận 

Câu 1: (3.0 điểm) 

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ 

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà 

a. Xác định điệp ngữ và dạng điệp ngữ sử dụng trong hai câu thơ trên 

b. Viết đoạn văn 5-7 câu nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó trong việc thể hiện vẻ 

đẹp tâm hồn Bác 

Câu 2: (5.0 điểm) 

Phát biểu cảm nghĩ về một người mà em yêu quý 
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I. ĐỌC - HIỂU: (4,0 điểm) 

        Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 

        Bố nhớ cách đây mấy năm, mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi 

trông chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ 

rằng có thể mất con!... Nhớ lại điều ấy, bố không thể nén được cơn tức giận đối với 

con. Hãy nghĩ xem, En-ri-cô à! Con mà lại xúc phạm đến mẹ con ư? Người mẹ sẵn 

sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, người mẹ có thể 

đi ăn xin để nuôi con, có thể hy sinh tính mạng để cứu sống con! 

(Ngữ văn 7, Tập 1) 

Câu 1: (1,0 điểm) Đoạn trên thích văn bản nào? Phương thức biểu đạt chính của 

đoạn trích? 

Câu 2: (2,0 điểm) Chỉ ra các chi tiết khắc họa người mẹ của En-ri-cô. Qua đó, em 

hiểu mẹ của En-ri-cô là người như thế nào? 

Câu 3: (1,0 điểm) Chỉ ra các từ láy có trong câu sau: “Bổ nhở cách đây mấy năm, 

mẹ đã phải thức suốt đêm, cái mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của 

con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con!” 

 

II. TẬP LÀM VĂN: (6,0 điểm) 

Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ. 

 

 

ĐỀ SỐ 2 



VietJack.com                                                                        Facebook: Học Cùng VietJack 
 

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com                             Youtube: Học Cùng VietJack 
 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO......  

TRƯỜNG THPT …………………...... 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 

MÔN: NGỮ VĂN 7 

NĂM HỌC: 2021 – 2022 

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 

 

 

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (2,0 điểm) 

 *Đọc bản dịch bài thơ Phò giá về kinh của Trần Quang Khải và trả lời các 

câu hỏi từ 1 đến 5 

Chương Dương cướp giáo giặc 

Hàm Tử bắt quân thù 

Thái bình nên gắng sức 

Non nước ấy ngàn thu. 

Câu 1: Dòng nào sau đây là thể thơ của bản dịch trên? 

 A. thất ngôn tứ tuyệt Đường luật                           C. ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật                                                       

 B. thất ngôn bát cú Đường luật                              D. song thất lục bát 

Câu 2:  Trần Quang Khải viết bài Phò giá về kinh vào năm nào? 

A. 1284                                                                           C. 1287 

B. 1285                                               D. 1288 

Câu 3: Trong bản dịch thơ trên, “Hàm Tử” là địa danh thuộc tỉnh nào của nước ta? 

A. Hà Nội                                                                       C. Hưng Yên                                     

B. Hà Tây                                                                       D. Bắc Ninh  

Câu 4:  Từ “giặc” trong bản dịch thơ được Trần Quang Khải dùng để chỉ kẻ thù 

xâm lược nào? 

A. Tống                                                                           C. Mông -Nguyên               

ĐỀ SỐ 3 
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B. Minh                                                                           D. Thanh                                            

Câu 5: Dòng nào sau đây là ý nghĩa của bài thơ Phò giá về kinh? 

A. thể hiện niềm tin vào sức mạnh chính nghĩa của dân tộc ta                                                        

B. là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta 

C. thể hiện hào khí chiến thắng, khát vọng thái bình thịnh trị của dân tộc ta ở thời 

đại nhà Trần. 

D. thể hiện sự sáng suốt của vị tướng cầm quân lo việc lớn. 

      * Đọc và trả lời tiếp các câu hỏi 6, 7, 8 

Câu 6: Từ nào sau đây là từ ghép đẳng lập? 

A. nho nhỏ                                                                       C. ngặt nghèo 

B. lạnh lùng                                                                     D. máy bay 

Câu 7: Các từ in đậm trong câu “Thưa cô, em đến chào cô...” thuộc loại đại từ nào 

sau đây? 

A. đại từ để trỏ                                                                 C. đại từ xưng hô  

B. đại từ để hỏi                                                                D. đại từ xưng hô lâm thời                                                     

Câu 8: Thể loại văn học nào say đây không phải là tác phẩm trữ tình? 

A. truyện dân gian                                                           C. thơ luật Đường 

B. ca dao                                                                          D. tùy bút    

II - PHẦN TỰ LUẬN : (8,0 đ)    

Câu 1: (2,0 đ) 

a. Trình bày khái niệm ca dao.  

b. Chép lại theo trí nhớ và phân tích nghệ thuật, nội dung của một bài ca dao về 

tình cảm gia đình mà em đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 7, học kì I. 

Câu 2: (2,0 đ) 
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a. Thế nào là phép điệp ngữ?  

b. Viết đoạn văn ngắn (từ 3-5 câu), nội dung tự chọn có sử dụng phép điệp ngữ. 

Xác định loại điệp ngữ đã được sử dụng trong đoạn văn.  

Câu 3: (4,0 đ) 

Cảnh khuya là một bài thơ được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1947. Hãy viết 

bài văn phát biểu cảm nghĩ về bài thơ trên. 
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I. Phần đọc - hiểu: (4 điểm) 

* Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu ở dưới: 

“…. Có thể nói, cả đời ông chưa có tình yêu nào lại gắn bó thuỷ chung và bền chặt 

như tình yêu đối với Côn Sơn….Lúc ấy ông tuy mới độ năm mốt năm hai tuổi nhưng 

những cuộc tranh quyền đoạt lợi thời hậu chiến của các phe cánh trong triều đình 

nhà Lê lại vô cùng khốc liệt và phức tạp. Một con người ngay thẳng trung trực như 

ông không thể nào hoà nhập được. Tuy rất đau lòng nhưng ông cũng không còn cách 

nào khác là phải tự tách mình ra để tìm đến những thú riêng. Và cái thú riêng của 

ông chính là trở về sống ẩn dật ở Côn Sơn.” 

(Đỗ Đình Tuân) 

Câu 1. Đoạn văn trên nói tới tác giả nào? 

A. Nguyễn Trãi. 

B. Nhuyễn khuyến. 

C. Bà huyện Thanh Quan. 

D. Hồ Chí Minh. 

Câu 2: Câu văn “Một con người ngay thẳng trung trực như ông không thể nào hoà 

nhập được.” có mấy từ Hán Việt? 

A. Một từ 

B. Hai từ 

C. Ba từ 

D. Bốn từ 

Câu 3: Từ “ông” trong đoạn văn trên thuộc loại từ nào? 

ĐỀ SỐ 4 
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A. Danh từ 

B. Động từ 

C. Tính từ 

D. Đại từ 

Câu 4: Trong các thông tin về sau, thông tin nào giúp em hiểu thêm về nội dung của 

văn bản “Bài ca Côn Sơn”? 

A/ Nguyễn Trãi là con của Nguyễn Phi Khanh. 

B/ Ông tham gia khởi nghĩa Lam Sơn với vai trò rất lớn cạnh Lê Lợi. 

C/ Chốn quan trường đầy kẻ dèm pha, ông cáo quan về ở ẩn tại Côn Sơn. 

D/ Ông bị giết hại một cách oan khốc và thảm thương vào năm 1442. 

Câu 5. (3 điểm) Cho đoạn văn sau: 

Đêm nay mẹ không ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ 

sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: “Đi đi 

con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế 

giới kì diệu sẽ mở ra”. 

a. Em hiểu thế giới kì diệu sẽ mở ra ở đây là gì? 

b. Từ văn bản trên em hãy viết đoạn văn biểu cảm ngắn (6-8 câu) bày tỏ suy nghĩ 

của em về niềm vui được cắp sách tới trường. Trong đoạn văn có sử dụng cặp từ trái 

nghĩa và từ láy. Gạch chân những cặp từ trái nghĩa và từ láy đã dùng. 

II. Phần tạo lập văn bản (6 điểm) 

Thân em vừa trắng lại vừa tròn 

Bẩy nổi ba chìm với nước non 

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn 

Mà em vần giữ tấm lòng son 

(Bánh trôi nước – Hồ Xuân Hương) 
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Viết bài văn biểu cảm về hình ảnh người phụ nữ qua bài thơ trên. Từ đó em có suy 

nghĩ gì về người phụ nữ trong xã hội ngày hôm nay. 

--------Hết-------- 
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Câu 1: (2,0 điểm) 

a. Thế nào là quan hệ từ? Khi sử dụng quan hệ từ cần lưu ý điều gì? 

b. Đặt câu với các cặp từ quan hệ sau: 

Nếu.........thì............ 

Tuy.........nhưng......... 

Câu 2: (2,0 điểm) 

a. Chép thuộc lòng theo trí nhớ bài thơ "Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh" (Phần dịch 

thơ) của tác giả Lí Bạch. 

b. Nêu giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của bài thơ? 

Câu 3: (6,0 điểm) 

Cảm nghĩ về bài thơ "Cảnh khuya" của Hồ Chí Minh. 
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PHẦN I: ĐỌC –HIỂU (5 điểm) 

Đọc ngữ liệu và thực hiên yêu cầu 

“Có lẽ chỉ những giấc mơ trở về tuổi thơ mới đem lại cho tôi những cảm giác ấm 

áp, bình yên đến thế…Trong mơ…Tôi thấy một tôi rơm rớm nước mắt trong buổi 

chia tay. Xung quanh, bạn bè tôi đều tâm trạng cả. Đứa khóc thút thít, đứa cười đỏ 

hoe mắt, đứa bịn rịn lặng thinh... Tất cả nắm tay tôi thật chặt, ôm tôi thật lâu...Giấc 

mơ tuổi học trò du dương như một bản nhạc Ballad - bản nhạc nhẹ nhàng mà da 

diết khôn nguôi. Bản nhạc đó mỗi lần kết thúc lại dấy lên trong tôi những bâng 

khuâng, tiếc nuối. Nhưng, tôi vẫn thích nghe, thích cảm nhận niềm hạnh phúc hân 

hoan khi được trở về những năm tháng tuổi thơ, bên mái trường, bên thầy cô, bên 

bạn bè và những gì thân thương nhất. Dù biết rằng đó chỉ là một giấc mơ...” 

(“Có những giấc mơ về lại tuổi học trò” - Đăng Tâm) 

Câu 1: (0,5 đ) Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên? 

Câu 2: (0,5 đ) Đoạn văn trên thuộc kiểu loại văn bản nào? 

Câu 3:( 1,0 đ) Nêu nội dung chính của đoạn trích trên ? 

Câu 4:( 1, 0 đ) Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ có trong câu: “Giấc mơ 

tuổi học trò du dương như một bản nhạc Ballad - bản nhạc nhẹ nhàng mà da diết 

khôn nguôi.” 

Câu 5: ( 2.0 đ) Em có nhận xét gì về thái độ , tình cảm của tác giả được thể hiện 

trong đoạn trich? Đọc đoạn trich, em nhận được thông điệp gì? 

II. TẠO LẬP VĂN BẢN (5 điểm) 

Cho đề văn sau: Cảm nghĩ về quê hương em đang từng bước đổi mới. 
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SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ...... 

TRƯỜNG THPT …………………...... 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 

MÔN: NGỮ VĂN 7 

NĂM HỌC: 2021 – 2022 

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 

 

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc bài ca dao sau và trả lời các câu hỏi : 

“ Nước non lận đận một mình, 

Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay. 

Ai làm cho bể kia đầy, 

Cho ao kia cạn, cho gầy cò con ?” 

(Theo Ngữ văn 7, tập 1) 

1. Hãy cho biết phương thức biểu đạt chính của bài ca dao trên? (0,5 điểm) 

2. Nội dung chính của bài ca dao trên là gì? (0,5 điểm) 

3. Hãy tìm một từ láy có trong bài ca dao trên ? (0,5 điểm) 

4. Xác định một thành ngữ có trong bài ca dao trên ? (0,5 điểm) 

5. Xác định hai biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ sau: 

“ Nước non lận đận một mình, 

Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay.” (1,0 điểm) 

II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1. (2,0 điểm) 

Hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận của em về thân phận của người 

nông dân qua bài ca dao trên. 

Câu 2. (5,0 điểm) 

Cảm nghĩ về một người thân của em (Ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em, thầy /cô 

giáo,bạn,...) 
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I. ĐỌC – HIỂU (4,0 điểm). 

Đọc khổ thơ sau và thực hiện các yêu cầu: 

Cháu chiến đấu hôm nay 

Vì lòng yêu Tổ quốc 

Vì xóm làng thân thuộc 

Bà ơi, cũng vì bà 

Vì tiếng gà cục tác 

Ổ trứng hồng tuổi thơ. 

(Ngữ văn 7, tập 1, tr150, NXB GD Việt Nam, 2019) 

Câu 1 (0,5 điểm). Khổ thơ trên được trích trong bài thơ nào? Ai là tác giả? 

Câu 2 (0,5 điểm). Đặt trong hoàn cảnh ra đời, từ chiến đấu trong khổ thơ trên dùng 

để chỉ cuộc kháng chiến nào của dân tộc ta? 

Câu 3 (1,0 điểm). Xác định và nêu tác dụng của phép điệp ngữ được sử dụng trong 

khổ thơ trên. 

Câu 4 (1,0 điểm). Em có nhận xét gì về tình yêu Tổ quốc của nhân vật trữ tình 

trong khổ thơ trên? 

Câu 5 (1,0 điểm). Là một học sinh, em sẽ làm gì để thể hiện tình yêu với quê 

hương, đất nước? 

II. LÀM VĂN (6,0 điểm). 

Cảm nghĩ về mùa xuân trên quê hương em. 
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Câu 1 (5 điểm): 

      Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi: 

Bạn đến chơi nhà 

Đã bấy lâu nay, bác tới nhà, 

Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa. 

Ao sâu nước cà, khôn chài cả, 

Vườn rộng rào thưa, khó đuổi 

Cải chửa ra cây, cà mới nu, 

Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa. 

Đầu trò tiếp khách, trầu không có, 

Bác đến chơi đây, ta với ta! 

(Nguyễn Khuyến) 

a. (0.5 điểm): Bài thơ "Bạn đến chơi nhà” thuộc thể thơ nào? Kể tên một bài thơ đã 

học có cùng thể thơ đó. 

b. (0.5 điểm): Chi ra quan hệ tử được dùng trong bài thơ trên. 

c. (1.0 điểm): Em hãy so sánh cụm từ "ta với ta” trong hai bài thơ “Qua Đèo 

Ngang” và “Bạn đến chơi nhà”. 
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d. (3.0 điểm): “Bạn đến chơi nhà" đã thể hiện một quan niệm đẹp về tình bạn. Viết 

đoạn văn từ 8 -10 câu biểu cảm về tình bạn đẹp được thể hiện trong bài thơ. 

Câu 2 (5 điểm): 

Học sinh chọn một trong hai đề: 

Đề 1: Biểu cảm về vẻ đẹp bài thơ “Nguyên tiêu” (Rằm tháng giêng) của Hồ Chí 

Minh. 

Đề 2: Biểu cảm về vẻ đẹp bài thơ “Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VietJack.com                                                                        Facebook: Học Cùng VietJack 
 

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com                             Youtube: Học Cùng VietJack 
 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ...... 

TRƯỜNG THPT …………………...... 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 

MÔN: NGỮ VĂN 7 

NĂM HỌC: 2021 – 2022 

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 

 

 

PHẦN I: (6,0 điểm) 

      Là một nhà thơ nữ xuất sắc trong nền thơ ca hiện đại Việt Nam, Xuân Quỳnh 

thường viết về những tình cảm gần gũi, bình dị trong đời sống gia đình và cuộc 

sống thường ngày. Tiếng gà trưa là một bài thơ tiêu biểu cho phong cách thơ chân 

thành, giản dị và đầy nữ tính của bà. 

Câu 1. Nêu hoàn cảnh sáng tác và phương thức biểu đạt chính của bài thơ Tiếng gà 

trưa 

Câu 2. Câu thơ "Tiếng gà trưa” được lặp lại nhiều lần trong bài ở những vị trí nào? 

Việc lặp lại như vậy có tác dụng gì? 

Câu 3. 

a. Chép chính xác sáu câu thơ cuối của bài thơ. 

b. Viết đoạn văn khoảng 8 câu trình bày cảm nhận của em về những câu thơ vừa 

chép. Trong đoạn văn, có sử dụng một quan hệ từ và một cặp từ đồng nghĩa (gạch 

chân và chú thích rõ). 

Câu 4. Tình cảm gia đình có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời mỗi con người. Kể tên 

một văn bản ghi rõ tên tác giả) trong chương trình Ngữ văn 7 em đã học cũng viết 

về tình cảm thiêng liêng nảy. 

PHẦN II: (4,0 điểm) 

Chọn một trong hai đề sau: 

Đề 1. Biểu cảm về bài thơ “Cảnh khuya” của tác giả Hồ Chí Minh. 

Đề 2. Biểu cảm về một người thân mà em yêu quí. 
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Câu 1: Chép lại bài ca dao số 1 nói về tình cảm gia đình (công lao của cha mẹ). (1 

điểm) 

Câu 2: Nêu nội dung và nghệ thuật của bài thơ “Qua đèo Ngang” của Bà huyện 

Thanh Quan? (1 điểm) 

Câu 3: Từ ghép Hán Việt có mấy loại, đó là những loại nào? Hãy xếp các từ 

ghép: hữu ích, thi nhân, phát thanh, tân binh vào nhóm thích hợp: 

a) Từ có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau. 

b) Từ có yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau. 

Câu 4: Điền từ trái nghĩa thích hợp vào các thành ngữ sau: 

- Chân cứng đá … 

- Chạy sấp chạy … 

- Mắt nhắm mắt … 

- Gà nhà …. Ngõ 

Câu 5: Phát biểu cảm nghĩa của em về người mà em yêu quý nhất. 
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PHẦN I: ĐỌC HIỂU (4.0 điểm) 

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi: 

“Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà 

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa 

Lom khom dưới núi, tiều vài chú 

Lác đác bên sông, chợ mấy nhà … 

(Ngữ văn 7, tập 1, NXB Giáo dục) 

Câu 1: (0.25) 

Đoạn thơ trên được trích từ bài thơ nào? 

Câu 2: (0.25 điểm) 

Tác giả bài thơ đó là ai? 

Câu 3: ( 0,25 điểm) 

Bài thơ được viết theo thể thơ gì? 

Câu 4: (0.25 điểm) 

Các từ: lom khom, lác đác thuộc loại từ gì? 

Câu 5: (0.5 điểm) 

Nội dung của đoạn thơ trên 

Câu 6: (0.5 điểm) 
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Chỉ ra và nêu hiệu quả của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ: Cỏ 

cây chen đá, lá chen hoa. 

Câu 7: (2.0 điểm) 

Từ đoạn thơ trên, em hãy viết đoạn văn từ 4-6 câu trình bày suy nghĩ của mình về 

vẻ đẹp thiên nhiên. Trong đoạn văn đó có sử dụng một cặp quan hệ từ. 

PHẦN II. LÀM VĂN (6.0 điểm) 

Cảm nghĩ về bài ca dao: 

Công cha như núi ngất trời 

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông 

Núi cao biển rộng mênh mông 

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi! 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 

Câu 1: “Văn bản thể hiện tấm lòng, tình cảm của người mẹ đối với con, đồng thời 

nêu lên vai trò to lớn của nhà trường đối với cuộc sống của mỗi con người.” là ý 

nghĩa của văn bản nào sau đây? 

A. Cổng trường mở ra – Lí lan 

B. Mẹ tôi – Ét-môn- đô đơ A-mi-xi 

C. Cuộc chia tay của những con búp bê –Khánh Hoài 

D. Mùa xuân của tôi – Vũ Bằng 

Câu 2: 

Thân em như trái bần trôi, 

Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu. 

là bài ca dao thuộc chủ đề nào trong số các chủ đề sau đây? 

A. Những câu hát về tình cảm gia đình 

B. Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người 

C. Những câu hát than thân 

D. Những câu hát châm biếm 

Câu 3: Bài thơ nào sau đây được viết bằng thể ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật?  

A. Sông núi nước Nam 

C. Bánh trôi nước 
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B. Phò giá về kinh  

D. Qua Đèo Ngang 

Câu 4: Trong bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương, dòng thơ nào có sử 

dụng thành ngữ? 

A. Thân em vừa trắng lại vừa tròn 

C. Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn 

B. Bảy nổi ba chìm với nước non  

D. Mà em vẫn giữ tấm lòng son 

Câu 5: Câu thơ nào trong bài Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan có sử 

dụng phép chơi chữ? 

A. Lom khom dưới núi, tiều vài chú 

C.  Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc 

B. Lác đác bên sông, chợ mấy nhà 

D. Dừng chân đứng lại, trời, non, nước 

Câu 6: Tác giả nào sau đây có tên là Tam Nguyên Yên Đổ? 

A. Bà Huyện Thanh Quan 

C.  Hồ Xuân Hương 

B. Trần Quang Khải  

D.  Nguyễn Khuyến 

Câu 7: Bài thơ nào sau đây được sáng tác trong thời Đường (Trung Quốc)? 

A. Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh 

B. Sông núi nước Nam 

C.  Bạn đến chơi nhà 
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D.  Rằm tháng giêng 

Câu 8: Dòng nào là đặc sắc nghệ thuật của bài thơ Tiếng gà trưa - Xuân Quỳnh? 

A. Có nhiều hình ảnh lung linh, kì ảo 

B. Sử dụng biện pháp so sánh, phóng đại  

C.Sử dụng hiệu quả phép điệp ngữ 

D.Có giọng điệu sảng khoái, hân hoan, tự hào 

Câu 9: Dòng nào sau đây có chứa từ ghép? 

A. xinh xinh, đo đỏ, lung linh     

B. nhấp nhô, phập phồng, máu mủ  

C.  thăm thẳm, lác đác, bập bềnh 

D. xấu xí, nhẹ nhàng, tan tành 

Câu 10: Từ “họ” thuộc loại đại từ nào sau đây? 

A. đại từ trỏ người ngôi thứ nhất số ít 

B. đại từ trỏ người ngôi thứ nhất số nhiều 

C.  đại từ trỏ người ngôi thứ hai số nhiều                

D.  đại từ trỏ người ngôi thứ ba số nhiều                 

Câu 11: Dòng nào sau đây dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa ? 

A. Đừng nên nhìn hình thức mà đánh giá kẻ khác.                

B. Nhà em ở xa trường và bao giờ em cũng đến trường đúng giờ.             

C. Nó rất thân ái với bạn bè.         

D. Mẹ thương yêu nhưng không nuông chiều con.                

Câu 12: Biểu cảm không phải là phương thức biểu đạt chủ yếu trong thể loại nào 

sau đây? 
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A. truyện                     C. thơ 

B. ca dao                     D. tuỳ bút 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 đ) 

Câu 1: ( 3,0  điểm)  

Cho câu thơ trích trong bài Cảnh khuya của Hồ Chí Minh: 

Tiếng suối trong như tiếng hát xa 

a. Chép tiếp 3 câu thơ còn lại để hoàn chỉnh bài thơ. 

b. Nêu ngắn gọn đặc điểm của thể thơ được dùng để sáng tác bài thơ trên. 

c. Chỉ ra và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ được sử dụng trong hai dòng cuối 

bài thơ trên. 

d. Hãy khái quát nội dung bài thơ trên bằng một câu hoàn chỉnh. 

Câu 2: (4,0 điểm) 

Hãy viết bài văn kể chuyện về một người thân mà em yêu quý nhất trong gia đình. 
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SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ...... 

TRƯỜNG THPT …………………...... 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 

MÔN: NGỮ VĂN 7 

NĂM HỌC: 2021 – 2022 

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 

 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm) 

Hãy chọn phương án đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm. 

Câu 1: Bài thơ “Tiếng gà trưa” được in lần đầu tiên trong tập thơ nào của Xuân 

Quỳnh? 

A. Sân ga chiều em đi 

B. Gió Lào cát trăng 

C. Tự hát 

D. Hoa dọc chiến hào 

Câu 2: Từ nào sau đây đồn nghĩa với từ “thi nhân”? 

A. Nhà văn 

B. Nhà thơ 

C. Nhà báo 

D. Nghệ sĩ 

Câu 3: Trong các từ sau (long lanh, đo đỏ, tiều phu, sơn hà) có mấy từ Hán Việt? 

A. Một từ 

B. Hai từ 

C. Ba từ 

D. Bốn từ 

Câu 4: Trong các từ dưới đây, từ nào không phải là từ láy? 

A. Tươi tốt 

ĐỀ SỐ 14 
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B. Trong trẻo 

C. Đẹp đẽ 

D. Xinh xắn 

Câu 5: Nhân vật chính trong văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê” là: 

A. Thành 

B. Thủy 

C. Cô giáo 

D. Thành và Thủy 

Câu 6: Cặp từ nào sau đây không phải là cặp từ trái nghĩa? 

A. Sống – chết 

B. Nóng – lạnh 

C. Lành – rách 

D. Cười – nói 

Câu 7: Trong các bài thơ sau bài nào là thơ Đường 

A. Cảnh khuya 

B. Tiếng gà trưa 

C. Hồi hương ngẫu thư 

D. Phò giá về kinh 

Câu 8: Phần thân bài của một bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học có nội dung 

chính là gì? 

A. Kể lại nội dung tác phẩm văn học đó 

B. Giới thiệu tác phẩm và hoàn cảnh tiếp xúc với tác phẩm 

C. Trình bày những cảm xúc, suy nghĩ do tác phẩm gợi lên. 
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D. Nêu lên ấn tượng chung về tác phẩm văn học đó 

PHẦN II. TỰ LUẬN (8 điểm) 

Câu 1: (3.5 điểm) 

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

BÁNH TRÔI NƯỚC 

Thân em vừa trắng lại vừa tròn 

Bảy nổi ba chìm với nước non 

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn 

Mà em vẫn giữ tấm lòng son 

(Hồ Xuân Hương) 

a. Bài thơ Bánh trôi nước thuộc thể thơ nào? 

b. Từ “rắn nát” trong bài thơ trên thuộc từ ghép nào? Vì sao? Hãy giải thích nghĩa 

của từ đó. 

c. Qua bài thơ, Hồ Xuân Hương đã thể hiện thái độ gì đối với phụ nữ trong xã hội 

phong kiến. 

Câu 2: (4.5 điểm) 

Phát biểu cảm nghĩa về bài thơ Cảnh khuya – Hồ Chí Minh 
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TRƯỜNG THPT …………………...... 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 
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NĂM HỌC: 2021 – 2022 

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 

 

Câu 1 (1,0 điểm) 

Thành ngữ là gì? Xác định thành ngữ trong câu ca dao sau: 

Nước non lận đận một mình, 

Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay. 

Câu 2 (2,0 điểm) 

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu của đề: 

Thực sự mẹ không lo lắng đến nỗi không ngủ được. Mẹ tin đứa con của mẹ lớn rồi. 

Mẹ tin vào sự chuẩn bị rất chu đáo cho con trước ngày khai trường. Còn điều gì để 

lo lắng nữa đâu! Mẹ không lo, nhưng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là 

dường như vang lên bên tai tiếng đọc bài trầm bổng: “Hằng năm cứ vào cuối 

thu… Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp”. 

(Lí Lan, Cổng trường mở ra) 

a. Tìm trong đoạn văn một cặp từ trái nghĩa. 

b. Xác định và cho biết ý nghĩa của quan hệ từ trong câu “Mẹ tin đứa con của mẹ 

lớn rồi.”. 

c. Cho biết biện pháp tu từ chủ yếu được tác giả sử dụng trong đoạn trích. 

d. Giải thích nghĩa của từ: chu đáo. 

Câu 3 (2,0 điểm) 

Từ cuộc chia tay đau đớn và cảm động của hai anh em trong văn bản nhật 

dụng Cuộc chia tay của những con búp bê, nhà văn Khánh Hoài muốn nhắn gửi 

đến người đọc điều gì? 

Câu 4 (5,0 điểm) 

ĐỀ SỐ 15 
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Phát biểu cảm nghĩ của em về cảnh tượng Đèo Ngang và tâm trạng của Bà Huyện 

Thanh Quan được thể hiện trong bài thơ Qua Đèo Ngang. 

 

 


