UBND QUẬN HOÀN KIẾM

ĐỀ KIỂM TRA VĂN 6 ( 45 PHÚT)

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

Ngày kiểm tra: Thứ năm, 11/10/2018
Đề 1

Cho đoạn văn sau trong truyện cổ tích “ Thạch Sanh”
“Một hôm, có người hàng rượu tên là Lí Thông đi qua đó. Thấy Thạch Sanh
gánh về một gánh củi lớn, hắn nghĩ bụng: “Người này khỏe như voi. Nó về ở cùng
thì lợi biết bao nhiêu”. Lí Thông lân la gợi chuyện, rồi gạ cùng Thạch Sanh kết
nghĩa anh em. Sớm mồ côi cha mẹ, tứ cố vô thân, nay có người săn sóc đến mình,
Thạch Sanh cảm động, vui vẻ nhận lời. Chàng từ giã gốc đa, đến sống chung với
mẹ con Lí Thông.”
(Ngữ văn 6 – Tập một)
Câu 1: Em hiểu thế nào là truyện cổ tích? Truyện cổ tích có đặc điểm gì giống và
khác với truyện truyền thuyết? ( 3 điểm)
Câu 2: Trong các truyện truyền thuyết đã học, em thích truyện nào nhất? Vì sao?
(1 điểm)
Câu 3: Em hiểu “ tứ cố vô thân” nghĩa là gì? Đặt câu với thành ngữ đó. ( 1 điểm)
Câu 4: Đoạn văn trên giúp em hiểu gì về bản chất hai nhân vật Lí Thông và Thạch
Sanh? (2 điểm)
Câu 5: Trong truyện Thạch Sanh có chi tiết tiếng đàn . Chi tiết đó có ý nghĩa gì?
Hãy viết thành đoạn văn (3 điểm).

Chúc con làm bài tốt!
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Đề 2

Cho đoạn văn sau trong truyện truyền thuyết Thánh Gióng
“Giặc đã đến chân núi Trâu. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa
lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn vai
một cái bỗng biến thành một tráng sĩ minh cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt.
Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa. Ngựa hí dài mấy tiếng vang dội. Tráng sĩ
mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi
thẳng đến nơi có giặc, đón đầu chúng đánh giết hết lớp này đến lớp khác, giặc chế
như rạ. Bỗng roi sắt gãy. Tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào
giặc. Giặc tan vỡ, đám tàn quân dẫm đạp lên nhau chạy trốn, tráng sĩ đuổi đến
chân núi Sóc. Đến đây, một mình một ngựa, tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi giáp sắt bỏ
lại, rồi cả người cả ngựa từ từ bay lên trời.. ”
(Ngữ văn 6 – Tập một)
Câu 1: Em hiểu thế nào là truyện truyền thuyết? Truyện truyền thuyết có đặc điểm
gì giống và khác với truyện cổ tích? ( 3 điểm)
Câu 2: Trong các truyện cổ tích đã học, em thích truyện nào nhất? Vì sao? (1 điểm)
Câu 3: Giải nghĩa từ “ tráng sĩ” và đặt câu với từ đó? (1 điểm)
Câu 4: Em thấy chi tiết Gióng vươn vai thành tráng sĩ, mình cao hơn trượng, oai
phong lẫm liệt và chi tiết Gióng đánh xong giặc, cởi bỏ giáp sắt, bay về trời có ý
nghĩa gì? (2 điểm)
Câu 5: Viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Thánh Gióng (3 điểm)
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