
          

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

MÔN: NGỮ VĂN 7 

NĂM HỌC: 2020 - 2021 

Thời gian làm bài: 90 phút 

 

Phần I (5 điểm): 

Đọc đoạn ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi cho bên dưới: 

“…Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị như thế nào, mọi người chúng 

ta đều biết: bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống. Bữa cơm chỉ có vài ba món rất giản 

đơn, lúc ăn Bác không để rơi vãi một hột cơm, ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch và 

thức ăn còn lại thì được sắp xếp tươm tất. Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác 

quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người 

 phục vụ…” 

 (SGK Ngữ văn 7-tập 2) 

Câu 1 (1 điểm): Cho biết tên tác giả, tên tác phẩm và phương thức biểu đạt chính của 

đoạn văn trên. 

Câu 2 (1 điểm): Tìm cụm C-V trong câu sau và cho biết cụm C-V làm thành phần gì? 

“Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của 

con người và kính trọng như thế nào người phục vụ”. 

Câu 3 (2 điểm): Chỉ ra và nêu tác dụng của phép liệt kê trong câu: “Con người của 

Bác, đời sống của Bác giản dị như  thế nào, mọi người chúng ta đều biết: bữa cơm, đồ 

dùng, cái nhà, lối sống” . 

Câu 4 (1 điểm): Từ nội dung của văn bản, em hãy trình bày suy nghĩ của mình về lối 

sống giản dị. 

Phần II (5 điểm): 

Từ xưa cha ông ta có câu tục ngữ «Có công mài sắt, có ngày nên kim». Em hãy 

chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ. 

 

Đề 1 



 

         PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

Đề 1 

        HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ GIỮA KÌ II 

MÔN: NGỮ VĂN 7 

NĂM HỌC: 2020 - 2021 

Thời gian làm bài: 90 phút 

 

PHẦN CÂU Nội dung Điểm 

I 1 - Tên tác giả: Phạm Văn Đồng 

- Tên tác phẩm: Đức tính giản dị của Bác Hồ 

- Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn: Nghị luận 

0.25 đ 

0.25 đ 

0.5 đ 

2 - Cụm C-V trong câu: Bác (C) / quý trọng biết bao kết quả sản 

xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục vụ 

(V) 

- Thành phần: Phụ ngữ trong cụm động từ có động từ trung tâm 

là “thấy” 

0.5 đ 

 

 

0.5 đ 

3 - Phép liệt kê : 

 + Con người của Bác, đời sống của Bác 

 + Bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống 

- Tác dụng: Liệt kê những chi tiết để làm sáng tỏ Bác tuy là vị 

lãnh tụ đứng đầu một đất nước lại có lối sống giản dị vô cùng, 

điều đó càng khiến người đọc thêm kính yêu, ngưỡng mộ đức 

tính đáng quý ấy ở Bác 

 

0.25 đ 

0.25 đ 

1.5 đ 

 

4 Lối sống giản dị:  Giản dị là sống một cách đơn giản, tự nhiên, 

không cầu kì phô trương trong lối sống. Giản dị khiến người ta 

dễ hòa nhập với mọi người, làm cho con người trở nên thân 

thiện với nhau và giúp ta có thêm bạn bè... góp phần làm sáng 

lên nhân cách của mỗi con người.  

1 đ 

 

II 5 * Yêu cầu về nội dung : HS có nhiều cách viết, song đảm bảo 

các ý cơ bản sau : 

I. Mở bài: giới thiệu câu tục ngữ Có công mài sắt, có ngày 

nên kim 

II. Thân bài: 

1. Giải thích câu tục ngữ Có công mài sắt có ngày nên kim 

- Nghĩa đen: một một sắc có thể mài thành một cây kim 

- Nghĩa bóng: thể hiện lòng kiên trì, kiên nhẫn, vượt qua thử 

thách của con người 

2. Ý nghĩa câu tực ngữ Có công mài sắt có ngày nên kim: 

- Khuyên chúng ta có lòng kiên trì và phấn đấu nỗ lực 

- Khuyên nhủ chúng ta việc gì cũng thành công nếu có sự kiên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



trì 

- Nhẫn mạnh ý chí của con người 

3. Dẫn chứng chứng minh Có công mài sắt có ngày nên kim 

III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về câu tục ngữ Có công mài 

sắt có ngày nên kim 

* Yêu cầu về hình thức: 

- Đúng kiểu bài văn biểu cảm. 

- Bố cục: đầy đủ, rõ ràng ba phần: mở bài, thân bài, kết bài. 

- Lời văn lưu loát, không mắc lỗi diễn đạt.  

* Cách cho điểm: 

- Điểm 5 : Đảm bảo đầy đủ các yêu cầu trên, văn viết tốt. Bố 

cục rõ ràng, hành văn trong sáng, trôi chảy, có sức thuyết phục. 

- Điểm 4: Đáp ứng khá tốt các yêu cầu trên, có sự hiểu biết, bố 

cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, viết có cảm xúc, có mắc lỗi một 

số lỗi nhỏ. 

- Điểm 3: Đáp ứng cơ bản các yêu cầu trên, trình bày được, bố 

cục đầy đủ, có thể thiếu ý hoặc một vài chỗ chưa hoàn chỉnh. 

- Điểm 1- 2: Bài sơ sài thiếu nhiều ý, lúng túng trong triển khai 

vấn đề, mắc nhiều lỗi. 

- Điểm 0: Không làm bài hoặc lạc đề hoàn toàn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người ra đề 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh 

Tổ/Nhóm CM duyệt BGH duyệt 

 


