TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VĂN 8
Năm học 2016 - 2017
( Thời gian 45 phút, không kể thời gian giao đề)
Câu 1.(3 điểm) Về bài thơ Quê hương (Tế Hanh) thực hiện những yêu cầu sau:
a) Chép thuộc lòng những câu thơ miêu tả con thuyền lúc ra khơi và con thuyền
trên bến (1 điểm)
b) Phân tích những nét đặc sắc của bức tranh quê hương trong bài thơ.(2 điểm)
Câu 2.(2 điểm) Nhận định ”Ông đã có công đóng góp một phần quan trọng vào việc
đổi mới thơ ca và đem lại chiến thắng cho thơ mới”
a) Theo em Ông là ai?(0.5 điểm)
b) Bằng sự hiểu biết, em hãy giới thiệu những nét cơ bản về nhà thơ đó.
(1.5 điểm)
Câu 3.(3 điểm) Về văn bản Chiếu dời đô, theo em vì sao Lý Công Uẩn lại chọn Đại
La để dời đô?
Câu 4.(2 điểm)
a) Thể Chiếu và Tấu có điểm gì giống và khác nhau? (1 điểm)
b) Bản Tấu Bàn luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp có nội dung
ý nghĩa gì đối với con người và cuộc sống? (1 điểm)

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VĂN 8
Năm học 2016 - 2017
( Thời gian 45 phút, không kể thời gian giao đề)
Câu 1.(3 điểm) Về bài thơ Quê hương (Tế Hanh) thực hiện những yêu cầu sau:
a) Chép thuộc lòng những câu thơ miêu tả con thuyền lúc ra khơi và con thuyền
trên bến (1 điểm)
b) Phân tích những nét đặc sắc của bức tranh quê hương trong bài thơ.(2 điểm)
Câu 2.(2 điểm) Nhận định ”Ông đã có công đóng góp một phần quan trọng vào việc
đổi mới thơ ca và đem lại chiến thắng cho thơ mới”
a) Theo em Ông là ai?(0.5 điểm)
b) Bằng sự hiểu biết, em hãy giới thiệu những nét cơ bản về nhà thơ đó.
(1.5 điểm)
Câu 3.(3 điểm) Về văn bản Chiếu dời đô, theo em vì sao Lý Công Uẩn lại chọn Đại
La để dời đô?
Câu 4.(2 điểm)
a) Thể Chiếu và Tấu có điểm gì giống và khác nhau? (1 điểm)
b) Bản Tấu Bàn luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp có nội dung
ý nghĩa gì đối với con người và cuộc sống? (1 điểm)

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA VĂN 8
Câu 1: (3 điểm)
Về bài thơ Quê hương (Tế Hanh) thực hiện những yêu cầu sau:
a.Chép thuộc lòng những câu thơ miêu tả con thuyền lúc ra khơi và con thuyền trên
bến
(1 điểm)
- ...Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chéo, mạnh mẽ vượt trường giang...
- ...Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ...
* Mứ i đ : HS ghi đúng (1đ)
ứ hư
i đ : HS ghi thiếu hoặc thừa một câu (- 0.25đ)
hông đ : bỏ giấy trắng ( 0 điểm)
b. Phân tích những nét đặc sắc của bức tranh quê hương trong bài thơ. (2 điểm)
- Bài thơ Quê hương đã vẽ ra bức tranh quê hương mang vẻ đẹp tươi sáng, khỏe
khoắn, đầy gợi cảm.
- Đó là bức tranh thiên nhiên thật trong trẻo, tươi tắn (trời trong, gió nhẹ sớm mai
hồng)
- Chủ yếu là bức tranh cuộc sống lao động làng chài (dân trai tráng bơi thuyền đi
đánh cá) lúc bình minh lên và cảnh dân làng tấp nập đón ghe về) trên bến ngày hôm
sau, tất cả đều sinh động rộn ràng sự sống.
- Có những hình ảnh vừa chân thực vừa bay bổng, toát lên vẻ đẹp lãng mạn bất ngờ,
hình ảnh (cánh buồm dương to như mảnh hồn làng) hoặc người dân chài ( cả thân
hình nồng thở vị xa xăm)
* Mứ i đ : HS trả lời đúng (2đ)
ứ hư
i đ : HS trả lời thiếu hoặc sai trong mỗi ý (- 0.25 đ đến 0.5đ)
hông đ : bỏ giấy trắng ( 0 điểm)
Câu 2: (2 điểm)
Nhận định Ông đã ó ông đóng góp mộ phần qu n rọng vào việ đổi mới hơ và
đem l i hiến hắng cho Thơ mới.
a. Ông là nhà thơ Thế Lữ
(0.5 điểm)
b. Giới thiệu về nhà thơ Thế Lữ
(1.5 điểm)
- Thế Lữ (1907 – 1989) tên khai sinh là Nguyễn Thế Lữ, quê Bắc Ninh.
- Là nhà thơ tiêu biểu nhất của phong trào Thơ mới (1932 – 1945) buổi đầu
- Ngoài sáng tác thơ Thế Lữ còn viết truyện trinh thám, kinh dị...
- Sau đó ông chuyển sang hoạt động sân khấu, là một trong những người có
công đầu xây dựng ngành kịch nói ở nước ta.
- Ông được Nhà nước truy tặng Giải thưởng HCM về VHNT năm 2003
- Tác phẩm chính Mấy vần hơ 1935, Vàng và máu 1934, Bên đường Thiên lôi
1936
i đ : HS trả lời đúng (2đ) riêng ý a 0.5 điểm
ứ hư
i đ : HS trả lời thiếu hoặc sai trong mỗi ý (- 0.25điểm)
* hông đ : bỏ giấy trắng ( 0 điểm)

* Mứ

Câu 3: (3 điểm)
Lí do Lý Công Uẩn lại chọn Đại La để dời đô
- Thành Đại La là kinh đô cũ của Cao Vương
- Ở vào nơi trung tâm trời đất, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi
- Đã đúng ngôi nam bắc đông tây, lại tiện hướng nhìn sông dựa núi.
- Địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng
- Dân cư khỏi chụi cảnh khốn khổ ngập lụt, muôn vật cũng rất mực phong phú
tốt tươi.

-

Cả nước, chỉ có nơi đây là thắng địa, là chốn hội tụ trọng yếu, là nơi kinh đô
bậc nhất của đế vương muôn đời

i đ : HS trả lời đúng (3đ)
ứ hư
i đ : HS trả lời thiếu hoặc sai ở mỗi ý (- 0.25 đ đến 0.5 điểm)
hông đ : bỏ giấy trắng ( 0 điểm)
Câu 4. (2 điểm)
a. Thể Chiếu và Tấu có điểm giống và khác nhau
(1 điểm)
 Giống
- Đều là văn xuôi nghi luận thời xưa, dùng văn biền ngẫu
 Khác
- Chiếu - vua dùng để ban bố mệnh lệnh
- Tấu - bề tôi, thần dân gửi lên vua chúa để trình bày sự việc, ý kiến đề nghị

* Mứ

i đ : HS trả lời đúng (1đ)
ứ hư
i đ : HS trả lời thiếu hoặc sai 1 ý (- 0.25 điểm)
hông đ : bỏ giấy trắng ( 0 điểm)

* Mứ

b. Bản Tấu Bàn luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp có nội
dung ý nghĩa đối với con người và cuộc sống
(1 điểm)
- Bàn luận về phép học giúp ta hiểu mục đích của việc học là để làm người có
đạo đức, có trí tuệ.
- Góp phần làm hưng thịnh đất nước, chứ không phải để cầu danh lợi
- Muốn học tốt phải có phương pháp, học cho rộng, nhưng phải nắm cho gọn.
- Đặc biệt học phải đi đôi với hành
i đ : HS trả lời đúng (1đ)
ứ hư
i đ : HS trả lời thiếu hoặc sai 1 ý (- 0.25 điểm)
hông đ : bỏ giấy trắng ( 0 điểm)

* Mứ

