
  

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 

  1. Kiến thức 

        - HS nắm được các kiến thức cơ bản cả 3 phần: Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn 

trong chương trình Ngữ văn 7 từ tuần 1 đến tuần 9 

         - Vận dụng các kiến thức vào làm bài tập cụ thể. 

2. Kĩ năng 

         - Học sinh biết cách vận dụng những kiến thức và kĩ năng Ngữ văn đã được 

học một cách tổng hợp, toàn diện để làm các dạng bài tập. 

  3. Thái độ 

            - Có thái độ đúng đắn và nghiêm túc trong việc làm bài kiểm tra. 

            - Có ý thức cố gắng vươn lên thông qua bài kiểm tra. 

4. Định hướng phát triển năng lực  

Năng lực giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo, Năng lực cảm thụ; năng lực ngôn 

ngữ. 

B. MA TRẬN ĐỀ: 

NỘI DUNG MỨC ĐỘ KIẾN THỨC TỔNG 

Biết Hiểu  Vận dụng Vận dụng 

cao 

Văn bản Phần I.1 

Số điểm: 0,5 

Tỉ lệ: 5% 

Phần I.3 

Số điểm: 2 

Tỉ lệ: 20% 

 Phần I.4 

Số điểm: 1 

Tỉ lệ: 10% 

3,5 điểm 

TL: 35% 

Tiếng Việt Phần I.2 

Số điểm:0,5 

Tỉ lệ: 5% 

Phần I.2 

Số điểm: 1 

Tỉ lệ: 10% 

  1,5 điểm 

TL: 15% 

 

Tập làm văn   Phần II 

Số điểm: 5 

Tỉ lệ: 50% 

 5 điểm 

TL: 50% 

Tổng 1 điểm 

TL: 10% 

3 điểm 

TL: 30% 

5 điểm 

TL: 50% 

1 điểm 

TL: 10% 

10 điểm 

TL: 100% 
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Phần I: 5 điểm 

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

       Ngày mẹ còn nhỏ, mùa hè nhà trường đóng cửa hoàn toàn, và ngày khai 

trường đúng là ngày đầu tiên học trò lớp Một đến trường gặp thầy mới, bạn mới... 

Mẹ còn nhớ sự nôn nao, hồi hộp khi cùng bà ngoại đi tới gần ngôi trường và nỗi 

chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại, bà ngoại đứng ngoài cánh cổng như 

đứng bên ngoài cái thế giới mà mẹ vừa bước vào... 

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’’. 

(Trích Ngữ văn 7, tập một) 

1. Đoạn trích trên trong tác phẩm nào, của ai? 

2. Tìm từ láy trong đoạn trích và cho biết tác dụng của các từ láy đó? 

3. Theo em "thế giới kì diệu" mà người mẹ nói đến trong câu văn cuối đoạn 

trích trên là gì ? 

4. Từ nội dung của tác phẩm, em hãy cho biết vai trò của nhà trường trong việc 

giáo dục thế hệ trẻ? 

Phần II: 5 điểm 

Viết bài văn biểu cảm về loài cây hoặc loài hoa em yêu. 
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