
MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ MÔN NGỮ VĂN 6 

HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2020-2021 

 

1. Đọc – hiểu: 3.0 đ 

- Văn bản: Truyền thuyết, cổ tích (2.0 đ) 

+ Phương thức biểu đạt; 

+ Nội dung, ý nghĩa văn bản; 

+ Ý nghĩa chi tiết trong văn bản;  

+ Tìm văn bản cùng đề tài, chủ đề, thể loại. 

- Tiếng Việt: 1.0 đ 

+ Từ (xét về cấu tạo); 

+ Từ (xét về nguồn gốc); 

+ Nghĩa của từ; 

2. Vận dụng: 2.0 đ 

- Giải nghĩa từ; 

- Đặt câu. 

3. Vận dụng cao: 5.0 đ 

- Kể chuyện sáng tạo (theo ngôi kể mới) 

HẾT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ MÔN NGỮ VĂN 7 

HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2020-2021 

 

1. Đọc – hiểu: Thơ Trung đại Việt Nam (3.0 đ) 

- Phần văn bản: 2.0 đ 

+ Phương thức biểu đạt; 

+ Nội dung, ý nghĩa văn bản; 

+ Ý nghĩa một số chi tiết, hình ảnh trong văn bản;  

+ Tìm văn bản cùng đề tài, chủ đề, thể loại. 

+ Đặc điểm thể thơ; 

- Tiếng Việt: 1.0 đ 

+ Liên kết trong văn bản; 

+ Biện pháp tu từ (So sánh, nhân hóa, ẩn dụ); 

2. Vận dụng: 2.0 đ 

- Viết đoạn văn ngắn sử dụng các phương tiện liên kết; 

- Đặt câu theo yêu cầu (sử dụng biện pháp tu từ)  

3. Vận dụng cao: 5.0 đ 

- Biểu cảm về sự vật. 

 

HẾT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ MÔN NGỮ VĂN 8 

HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2020-2021 

1. Đọc – hiểu: 3.0 đ 

- Phần văn bản: Truyện Hiện đại Việt Nam và truyện nước ngoài (Chiếc lá cuối 

cùng) - 2.0 đ 

+ Phương thức biểu đạt; 

+ Nội dung, ý nghĩa văn bản; 

+ Ý nghĩa một số chi tiết, hình ảnh trong văn bản; ý nghĩa nhan đề; 

+ Tìm văn bản cùng đề tài, chủ đề, thể loại. 

+ Đặc điểm nhân vật; 

- Tiếng Việt: 1.0 đ 

+ Từ tượng hình, tượng thanh; 

+ Biện pháp tu từ (nói quá, nói giảm nói tránh). 

2. Vận dụng: 2.0 đ 

- Đặt câu theo yêu cầu (sử dụng: từ tượng hình, tượng thanh hoặc biện pháp tu 

từ,…); 

- Hiệu quả diễn đạt của biện pháp tu từ. 

3. Vận dụng cao: 5.0 đ 

- Văn tự sự. 

HẾT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ MÔN NGỮ VĂN 9 

HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2020-2021 

1. Đọc – hiểu: 3.0 đ 

- Phần văn bản: Truyện Trung đại Việt Nam (Chuyện người con gái Nam Xương, 

hai đoạn trích của Truyện Kiều) - 2.0 đ 

+ Phương thức biểu đạt; 

+ Nội dung, ý nghĩa văn bản; 

+ Ý nghĩa một số chi tiết, hình ảnh trong văn bản; ý nghĩa nhan đề; 

+ Tìm văn bản cùng đề tài, chủ đề, thể loại. 

+ Đặc điểm nhân vật; 

- Tiếng Việt: 1.0 đ 

+ Biện pháp tu từ. 

2. Vận dụng: 2.0 đ 

- Viết đoạn văn ngắn phân tích hiệu quả của bút pháp ước lệ, tả cảnh ngụ tình 

qua hai đoạn trích “Truyện Kiều”. 

3. Vận dụng cao: 5.0 đ 

- Tự sự có kết hợp yếu tố miêu tả nội tâm và các hình thức đối thoại, độc thoại.   

   

HẾT 

 


