Tiết 90
KIỂM TRA 1 TIẾT – TIẾNG VIỆT Lớp 7
I. Kế hoạch ra đề:
1. Mục tiêu:
a. Kiến thức: Củng cố và hệ thống hóa kiến thức về Tiếng Việt đã được học từ tuần 20 đến tuần
24 của lớp 7 gồm: rút gọn câu, câu đặc biệt, thêm trạng ngữ cho câu
b. Kĩ năng:
- Vận dụng những kiến thức đã học được để làm bài, viết đúng, đủ yêu cầu của đề.
- Rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề.
c. Thái độ: Có ý thức độc lập, sáng tạo, trung thực khi làm bài.
d. Năng lực cần đạt: Rèn kĩ năng giao tiếp, ra quyết định, sáng tạo , giao tiếp….
2. Hình thức của đề: Trắc nghiệm và Tự luận.
3. Thời gian tổ chức và thiết kế đề: Tuần 24
4. Điều kiện thiết kế đề: SGK, SGV, Kế hoạch giảng dạy, Tài liệu “ Dạy học và kiểm tra, đánh
giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực của học sinh ”.
II. Ma trận đề:
Chủ
đề/ Nhận biết
Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
Tổng số
Mức độ
thấp
Hiểu câu rút
Rút gọn câu Nhận biết các
câu đặc biệt, gọn, lí giải
Câu đặc biệt loại
rút gọn, mục
Câu đặc biệt
đích
1
2Đ
Số câu
1
1Đ
2 3 ĐIỂM
Số điểm
Đặt câu có
Thêm trạng Nhận dạng trạng
TN
ngữ cho câu ngữ
Số câu
1
1Đ
1
1Đ
2 2 ĐIỂM
Số điểm
Viết đoạn văn s dụng
Tổng hợp
câu đặc biệt, câu rút
gọn , câu có trạng ngữ.
5Đ

1
Tổng số câu
Số điểm

2

3Đ

1

1Đ

1

1Đ

1

5Đ

1

5 ĐIỂM

5 10 ĐIỂM

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG VIỆT - LỚP 7
Năm học 2016 -2017
Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1. (1.0 điểm) Kể tên 4 loại trạng ngữ đã học.
Câu 2. (2.0 điểm) Tìm câu rút gọn, câu đặc biệt trong đoạn văn sau và nêu tác dụng của
chúng.
Chim sâu hỏi chiếc lá:
-Lá ơi! Hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi !
-Bình thường lăm, chẳng có gì đáng kể đâu.
Câu 3. (1.0 điểm) Xác định và nêu rõ ý nghĩa biểu thị trạng ngữ trong hai câu thơ sau:
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà
(Bà Huyện Thanh Quan)
Câu 4. (2.0 điểm) Đặt 2 câu có 2 loại trạng ngữ khác nhau, chỉ ra loại trạng ngữ.
Câu 5. (4.0 điểm) Viết một đoạn văn ngắn (từ 6 đến 8 câu), chủ đề mùa xuân, có dùng ít nhất
1 câu đặc biệt, 1 câu rút gọn, 1 câu chỉ trạng ngữ. Chỉ ra và cho biết tác dụng của chúng
trong đoạnvăn.
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III.

Hướng dẫn chấm:

Câu 1: ( 1,0 điểm ) 4 loại trạng ngữ:
- Thời gian
- Nơi chốn
- Nguyên nhân
- Phương tiện
* Mức chưa đầy đủ: 0.25 đ / 1 ý- 4 ý -1.0đ
* Mức không tính điểm: không đúng ý nào, hoặc không làm.
Câu 2: ( 2,0 điểm)2điểm (Xác định đúng mỗi câu :0,5đ; nêu đúng tác dụng của mỗi câu
:0,5đ)
a) Câu đặc biệt:
- Lá ơi !
=> Có tác dụng gọi đáp.
b) Câu rút gọn:
- Hãy kể cuộc đời bạn cho tôi nghe đi !
- Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu.
=> Có tác dụng làm cho câu gọn hơn, tránh lặp những từ ngữ đã xuất hiện trong câu đứng
trước.
Câu 3: ( 1.0 điểm )
Xác định và nêu rõ ý nghĩa biểu thị trạng ngữ trong hai câu thơ sau:
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà
(Bà Huyện Thanh Quan)
* Mức tối đa: 1đ – 2ý – ý 1 : 0,5đ , ý 2: 0,5đ
- Xác định đúng: dưới núi, ( 0,25đ) bên sông ( 0,25đ)
- Ý nghĩa: nơi chốn ( 0,5đ)
* Mức chưa đầy đủ : 0.25- 0,5 đ / ý 1
* Mức không tính điểm: không đúng ý nào, hoặc không làm.
Câu 4: ( 2.0 điểm )
* Mức tối đa: Đặt câu đúng 0,5đ , chỉ ra đúng 0,5/1 câu – 2đ/2 câu
* Mức chưa đầy đủ: 0.25 đ /4 ý - 1.0đ
* Mức không tính điểm: không đúng ý nào, hoặc không làm.
Caâu 5 : ( 4.0 điểm ) Vieát moät ñoaïn vaên ngaén ( töø 6 ñeán 8 caâu), chủ đề mùa xuân, có dùng ít nhất
1 câu ñaëc bieät , 1 caâu ruùt goïn, 1 câu có trạng ngữ. Chỉ ra vaø cho bieát taùc duïng cuûa chuùng trong
ñoaïn vaên.
- Viết đoạn văn đúng chủ đề , hợp lí. (0,5đ)
- Có dùng các loại câu theo yêu cầu (mỗi yêu cầu đúng 1đ)  3 ý / 3đ
- Gạch chân (0,75đ) * Mức chưa đầy đủ: 3 chỗ gạch chân mỗi gạch đúng là 0,25đ tổng 0,75
* Mức chưa đầy đủ: 3 tác dụng mỗi Tác dụng đúng là 0,25đ tổng 0,75đ
* Mức không đạt: không đúng ý nào, hoặc không làm.
IV. Thẩm định đề kiểm tra.
V. Hoàn thiện đề, in đề & tổ chức kiểm tra.

