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ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC 2013-2014
Môn Ngữ Văn 7 – (Thời gian làm bài 90 phút)
Câu 1: (2,0 điểm)
Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ tịch
cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được,
nhớ được, làm được. Suy cho cùng, chân lí, những chân lí lớn của nhân dân ta cũng
như của thời đại là giản dị: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Nước Việt Nam là
một, dân tộc Việt Nam là một , sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không
bao giờ thay đổi”… Những chân lí giản dị mà sâu sắc đó lúc thâm nhập vào quả tim và
bộ óc của hàng triệu con người đang chờ đợi nó, thì đó là sức mạnh vô địch, đó là chủ
nghĩa anh hùng cách mạng.
(Ngữ văn 7, tập 2, NXB Giáo dục năm 2008)
a. Đoạn trích trên thuộc văn bản nào? Tác giả?
b. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?
c. Trong các từ sau từ nào không phải là từ Hán Việt: nhân dân, chân lí, chờ đợi, vô
địch?
Câu 2: (3,0 điểm)
Viết một đoạn văn (hoặc bài văn ngắn) phát biểu cảm nghĩ của em về một tấm
gương vượt khó học giỏi.
Câu 3: (5,0 điểm)
Nhận xét về nhân vật quan phụ mẫu trong “Sống chết mặc bay” (Phạm Duy Tốn,
Ngữ văn 7, tập 2, NXB Giáo dục, 2008), có ý kiến cho rằng: “Đó là một viên quan vừa
vô trách nhiệm, vừa hống hách, chỉ ham mê bài bạc, bỏ mặc đê vỡ làm cho dân chúng
muôn sầu nghìn thảm.”
Em hãy chứng minh ý kiến đó.
…………………………Hết…………………………
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