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ĐỀ:

Câu 1: (2 điểm) Cho đoạn văn :
“Nay các ngươi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn. Làm
tướng triều đình phải hầu quân giặc mà không biết tức; nghe nhạc thái thường để đãi yến
ngụy sứ mà không biết căm. Hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm
tiêu khiển; hoặc vui thú vườn ruộng, hoặc quyến luyến vợ con, hoặc lo làm giàu mà quên việc
nước, hoặc ham săn bắn mà quên việc binh; hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiếng hát. Nếu có
giặc MôngThát tràn sang thì cựa gà trống không đâm thủng áo giáp của giặc, mẹo cờ bạc
không thể dùng làm mưu lược nhà binh; dẫu rằng ruộng lắm vườn nhiều, tấm thân quý nghìn
vàng khôn chuộc, vả lại vợ bìu con díu, việc quân cơ trăm sự ích chi; tiền của tuy nhiều nhưng
không mua được đầu giặc, chó săn tuy khỏe mà không đuổi được quận thù; chén rượu ngon
không thể làm cho giặc say chết, tiếng hát hay không thể làm cho giặc điếc tai. Lúc bấy giờ ta
cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau xót biết chừng nào.”
(Ngữ văn 8 tập II)
a/ Đoạn văn trích trên trích từ tác phẩm nào ? Do ai viết?
b/ Tác phẩm có đoạn trích trên thuộc thể loại nào? Nêu hiểu biết của em về thể loại ấy?
Câu 2: (3 điểm)
a/ Nêu đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định?
b/ Chuyển các câu sau thành câu phủ định:
- Hôm qua, mẹ ở nhà.
- Anh ấy đi xe cẩn thận.
Câu 3: (5 điểm) Hãy viết bài văn nghị luận để bàn về vấn đề tự học của học sinh trong thời
gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid 19.
..………Hết…………

