PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN LAI VUNG

KIỂM TRA CHUNG GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA MÔN: NGỮ VĂN – Lớp 8
Ngày kiểm tra: 27/10/2018
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) – Mã đề: 169
Thí sinh làm bài bằng cách ghi lại thứ tự câu hỏi và phương án trả lời đúng
(A; B; C hoặc D) của các câu hỏi theo mẫu sau Câu 1: A; Câu 2: C; ....
A. PHẦN VĂN BẢN (2,0 điểm)
Đọc kỹ đoạn trích sau và chọn phương án đúng (A, B, C hoặc D) cho các
câu hỏi từ câu 1 đến câu 4
Nếu người quay lại ấy là người khác thì thật là một trò cười tức bụng cho lũ
bạn tôi, chúng nó khuya guốc inh ỏi và nô đùa ầm ĩ trên hè.
(Ngữ văn 8, tập 1)
Câu 1: Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào?
A. Tức nước vỡ bờ B. Lão Hạc
C. Trong lòng mẹ
D. Tôi đi học
Câu 2: Tác giả của đoạn trích trên là ai?
A. Nguyên Hồng.
B. Ngô Tất Tố
C. Thanh Tịnh
D. Nam Cao
Câu 3: Đoạn trích được viết theo thể loại nào?
A. Tiểu thuyết
B. Hồi kí
C. Truyện ngắn
D. Bút ký
Câu 4: Nhân vật tôi trong đoạn trích là ai?
A. Chị Dậu
B. Bé Hồng
C. Lão Hạc
D. Ông giáo
Đọc kỹ đoạn trích sau và chọn phương án đúng(A; B; C hoặc D) cho các
câu hỏi từ câu 5 đến câu 8
Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì
ta chỉ thấy họ gàn dỡ, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi… toàn những cớ để cho ta tàn
nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta
thương…Vợ tôi không ác nhưng thị khổ quá rồi.”
(Ngữ văn 8, tập 1)
Câu 5: Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào?
A. Tức nước vỡ bờ B. Tôi đi học
C. Lão Hạc
D. Trong lòng mẹ
Câu 6: Tác giả của đoạn trích trên là ai ?
A. Nam Cao
B. Nguyên Hồng.
C. Thanh Tịnh
D. Ngô Tất Tố
Câu 7: Ai là người đóng vai trò kể chuyện trong truyện ngắn trên?
A. Ông giáo
B. Lão Hạc
C. Binh Tư
D. Cả ba nhân vật trên
Câu 8: Nghệ thuật chủ yếu của đoạn trích trên là gì?
A. Nghệ thuật đối lập tương phản
B. Sử dụng biện pháp so sánh độc đáo
C. Ngôn ngữ mang tính triết lí
D. Kể chuyện kết hợp miêu tả và tự sự

B. PHẦN TIẾNG VIỆT (2,0 điểm)
Câu 9: Đọc đoạn văn:
U nhất định bán con đấy ư! U không cho con ở nhà nữa ư? Khốn nạn thân con
thế này! Trời ơi!...Ngày mai con đi chơi với ai? Con ngủ với ai?
(Ngữ văn 8, tập 1)
Câu văn nào trong đoạn văn trên có chứa thán từ?
A. Ngày mai con đi chơi với ai?
B. Con ngủ với ai?
C. Khốn nạn thân con thế này!
D. Trời ơi!
Câu 10: Từ nào dưới đây không phải là từ tượng thanh?
A. lò dò
B. đùng đùng
C. hô hố
D. om sòm
Câu 11: Câu nào trong các câu dưới đây có từ in đậm là trợ từ?
A. Tôi nhớ mãi những kỉ niệm thời niên thiếu.
B. Cha tôi là công nhân.
C. Chị Dậu là nhân vật chính của tác phẩm “Tắt đèn”.
D. Chính thầy hiệu trưởng đã tặng tôi quyển sách này.
Câu 12: Trong các câu sau, câu nào có sử dụng tình thái từ?
A. Ăn cây nào rào cây ấy.
B. Cậu thích cái áo nào?
C. Nào, đi chơi!
D. Ta đi nào!
Câu 13: Trong câu “Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!”, từ nào là tình thái
từ?
A. trói
B. đi
C. chồng
D. bà
Câu 14: Đọc đoạn văn:
Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm in như trách tôi; nó
kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm!..
(Ngữ văn 8, tập 1)
Từ “Này” trong phần trích “Này! Ông giáo ạ!” thuộc từ loại từ nào dưới đây?
A. Trợ từ.
B. Thán từ.
C. Tình thái từ.
Câu 15: Tình thái từ có mấy loại?
A. hai loại
B. ba loại
C. bốn loại
D. năm loại
Câu 16: Trong các từ sau, từ nào là từ tượng thanh?
A. rũ rượi
B. xộc xệch
C. xồng xộc
D. lộp bộp
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Tập làm văn: Kể lại một kỉ niệm tuổi thơ mà em nhớ nhất.
---HẾT--Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN LAI VUNG

KIỂM TRA CHUNG GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐỀ CHÍNH THỨC
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I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) – Mã đề: 249
Thí sinh làm bài bằng cách ghi lại thứ tự câu hỏi và phương án trả lời đúng
(A; B; C hoặc D) của các câu hỏi theo mẫu sau Câu 1.:A; Câu 2: C; ....
A. PHẦN VĂN BẢN (2,0 điểm)
Đọc kỹ đoạn trích sau và chọn phương án đúng (A; B; C hoặc D) cho các
câu hỏi từ câu 1 đến câu 4
Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì
ta chỉ thấy họ gàn dỡ, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi… toàn những cớ để cho ta tàn
nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta
thương…Vợ tôi không ác nhưng thị khổ quá rồi.”
(Ngữ văn 8, tập 1)
Câu 1: Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào?
A. Lão Hạc
B. Tức nước vỡ bờ C. Tôi đi học
D. Trong lòng mẹ
Câu 2: Tác giả của đoạn trích trên là ai ?
A. Nguyên Hồng.
B. Thanh Tịnh
C. Nam Cao
D. Ngô Tất Tố
Câu 3: Ai là người đóng vai trò kể chuyện trong truyện ngắn trên?
A. Ông giáo
B. Binh Tư
C. Lão Hạc
D. Cả ba nhân vật trên
Câu 4: Nghệ thuật chủ yếu của đoạn trích trên là gì?
A. Nghệ thuật đối lập tương phản
B. Ngôn ngữ mang tính triết lí
C. Kể chuyện kết hợp miêu tả và tự sự
D. Sử dụng biện pháp so sánh độc đáo
Đọc kỹ đoạn trích sau và chọn phương án đúng (A, B, C hoặc D) cho các
câu hỏi từ câu 5 đến câu 8
Nếu người quay lại ấy là người khác thì thật là một trò cười tức bụng cho lũ
bạn tôi, chúng nó khuya guốc inh ỏi và nô đùa ầm ĩ trên hè.
(Ngữ văn 8, tập 1)
Câu 5: Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào?
A. Tôi đi học
B. Trong lòng mẹ
C. Lão Hạc
D. Tức nước vỡ
bờ
Câu 6: Tác giả của đoạn trích trên là ai ?
A. Ngô Tất Tố
B. Nguyên Hồng.
C. Nam Cao
D. Thanh Tịnh
Câu 7: Đoạn trích được viết theo thể loại nào?
A. Tiểu thuyết
B. Truyện ngắn
C. Bút ký
D. Hồi kí
Câu 8: Nhân vật tôi trong đoạn trích là ai?

A. Lão Hạc

B. Ông giáo

C. Bé Hồng

D. Chị Dậu

B. PHẦN TIẾNG VIỆT (2,0 điểm)
Câu 9: Từ nào dưới đây không phải là từ tượng thanh?
A. lò dò
B. đùng đùng
C. om sòm
D. hô hố
Câu 10: Trong các từ sau, từ nào là từ tượng thanh?
A. xồng xộc
B. rũ rượi
C. lộp bộp
D. xộc xệch
Câu 11: Trong các câu sau, câu nào có sử dụng tình thái từ?
A. Ăn cây nào rào cây ấy.
B. Cậu thích cái áo nào?
C. Nào, đi chơi!
D. Ta đi nào!
Câu 12: Đọc đoạn văn:
Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm in như trách tôi; nó
kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm!..
(Ngữ văn 8, tập 1)
Từ “Này” trong phần trích “Này! Ông giáo ạ!” thuộc từ loại từ nào dưới đây?
A. Trợ từ.
B. Thán từ.
C. Tình thái từ.
Câu 13: Trong câu “Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!”, từ nào là tình thái
từ?
A. đi
B. chồng
C. trói
D. bà
Câu 14: Tình thái từ có mấy loại?
A. hai loại
B. ba loại
C. bốn loại
D. năm loại
Câu 15: Đọc đoạn văn:
U nhất định bán con đấy ư! U không cho con ở nhà nữa ư? Khốn nạn thân con
thế này! Trời ơi!...Ngày mai con đi chơi với ai? Con ngủ với ai?
(Ngữ văn 8, tập 1)
Câu văn nào trong đoạn văn trên có chứa thán từ?
A. Khốn nạn thân con thế này!
B. Con ngủ với ai?
C. Ngày mai con đi chơi với ai?
D. Trời ơi!
Câu 16: Câu nào trong các câu dưới đây có từ in đậm là trợ từ?
A. Tôi nhớ mãi những kỉ niệm thời niên thiếu.
B. Cha tôi là công nhân.
C. Chị Dậu là nhân vật chính của tác phẩm “Tắt đèn”.
D. Chính thầy hiệu trưởng đã tặng tôi quyển sách này.
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Tập làm văn: Kể lại một kỉ niệm tuổi thơ mà em nhớ nhất.
---HẾT--Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA MÔN: NGỮ VĂN – Lớp 8
Ngày kiểm tra: 27/10/2018
Hướng dẫn chấm gồm có: 02 trang
A. HƯỚNG DẪN CHUNG
1) Nếu học sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng, chính
xác, chặt chẽ thì cho đủ số điểm của câu đó.
2) Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải bảo đảm
không làm sai lệch hướng dẫn chấm và phải được thống nhất thực hiện trong tổ
chấm.
B. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm – mỗi câu đúng 0,25 điểm)
Mã đề
169
245

1
C
A

2
A
C

3
B
A

4
B
B

5
C
B

6
A
B

7
A
D

8
C
C

9
D
A

10
A
C

11
D
D

12
D
B

13
B
A

14
B
C

15
C
D

16
D
D

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
NỘI DUNG
a) Đảm bảo cấu trúc của bài văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm:
Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài giới thiệu được vấn đề,
thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.
b) Xác định đúng đề tài tự sự, không lạc đề: Viết bài văn tự sự về một kỉ
niệm tuổi thơ.

ĐIỂM
0,25

0,25

c) Triển khai đảm bảo đúng yêu cầu bài văn tự sự:
- Giới thiệu được một kỉ niệm đáng nhớ.
- Ấn tượng của em về kỉ niệm đó.

0,5

- Miêu tả vài nét về đối tượng làm nên kỉ niệm với em.

0,5

- Tập trung kể về kỉ niệm ấy.
+ Kỉ niệm ấy diễn ra khi nào, ở đâu (thời gian, hoàn cảnh, địa diểm...).
+ Diễn biến chính của câu chuyện, sự việc nổi bật (mở đầu, diễn biến, kết
quả).

3,0

- Cảm nhận của em qua câu chuyện.

0,5

NỘI DUNG
- Suy nghĩ của bản thân về kỉ niệm đó.
- Bài học được rút ra.

ĐIỂM
0,5

d) Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, đảm bảo các ý cơ bản, diễn đạt lưu
loát, ngôn ngữ trong sáng…

0,25

e) Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo các quy tắc chính tả, dùng từ đặt
câu chính xác.

0,25

--- HẾT---

