
Phần 1: Đọc – hiểu ( 2.0 điểm) 

 

a. Từ “hoa”trong những câu thơ sau được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển ? 

 

- Làn thu thủy nét xuân sơn, 

 

Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. 

 

                                                                              ( Truyện Kiều , Nguyễn Du) 

 

- Hoa cười ngọc thốt đoan trang 

 

Mây đua nước tóc tuyết nhường màu da. 

 

                                                                          ( Truyện Kiều , Nguyễn Du) 

 

b. Tìm khởi ngữ trong đoạn trích sau : 

 

Một mình thì anh bạn trên trạm đỉnh Phan- xi- păng ba nghìn một trăm bốn mươi hai 

mét kia mới một mình hơn cháu. 

 

                                                                  ( Lặng Lẽ Sa Pa , Nguyễn Thành Long) 

 

c. Tìm thành phần biệt lập trong đoạn trích sau và cho biết đó là thành phần biệt lập gì ? 

 

Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót 

xa. 

 

                                                             ( Chiếc Lược Ngà , Nguyễn Quang Sáng) 

 

Phần 2: Làm văn 

 

Câu 1 ( 3.0 điểm) : 

 

“Biển cho ta cá như lòng mẹ 

 

Nuôi lớn đời ta tự buổi nào” 

 

                                                                      (Huy Cận, Đoàn thuyền đánh cá) 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THANH HÓA 

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

Năm học 2017 – 2018 

Môn thi: Ngữ văn 

Thời gian làm bài: 120 phút 

(Không kể thời gian giao nhận đề) 

Đề này có 02 trang 



 

Từ ý thơ trên, em hãy viết một  bài văn ngắn (khoảng 30 dòng) với nội dung bàn về tình 

yêu biển đảo quê hương. 

 

Câu 2 (5.0 điểm): Cảm nhận của em về đoạn thơ dưới đây: 

 

                                         Mọc giữa dòng sông xanh 

 

                                         Một bông hoa tím biếc 

 

                                         Ơi con chim chiền chiện 

 

                                         Hót chi mà vang trời 

 

                                         Từng giọt long lanh rơi 

 

                                         Tôi đưa tay tôi hứng. 

 

  

 

                                          Mùa xuân người cầm súng 

 

                                          Lộc giắt đầy quanh lưng 

 

                                          Mùa xuân người ra đồng 

 

                                          Lộc trải dài nương mạ 

 

                                         Tất cả như hối hả 

 

                                         Tất cả như xôn xao... 

 

(Mùa xuân nho nhỏ, Thanh Hải) 

 

 

(  Hết - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm ) 

 


