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Đề thi vào lớp 10 Yên Bái – Đề thi vào lớp 10 môn Văn 

Đề thi vào lớp 10 môn văn năm 2017 - 2018 tỉnh Yên Bái 

Câu 1: (3,0 điểm) 

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới: 

Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen 

Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn 

Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng… 

a) Đoạn thơ trên được trích từ tác phẩm nào? Của tác giả nào? 

b) Xác định cặp từ đối lập được sử dụng trong đoạn thơ. 

c) Chỉ ra và nêu hiệu quả nghệ thuật của một biện pháp tu từ trong hai câu thơ " Một 

ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn/ Một ngọn lửa chứ niềm tin dai dẳng..." 

Câu 2: (2,0 điểm) 

Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói mù chuyện gẫu với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn 

không biết hình thù con voi nó ra làm sao. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm 

người chung nhau tiền biểu người quản tượng xin cho con voi đứng lại để cùng xem.Thầy 

sờ vòi, thầy sờ ngà, thầy sờ tai, thầy sờ chân, thầy thì sờ đuôi. 

Ðoạn năm thầy ngồi lại bàn tán với nhau. 

Thầy sờ vòi bảo: 

- Tưởng con voi nó thế nào, hóa ra nó dài như con đỉa! 

Thầy sờ ngà bảo: 

- Không phải, nó cứng như cái đòn càn chứ! 

Thầy sờ tai bảo: 

- Ðâu có! Nó to bè bè như cái quạt thôi! 

Thầy sờ chân cãi lại: 

- Ai bảo? Nó sừng sững như cái cột nhà! 

Thầy sờ đuôi lại nói: 

- Các thầy nói không đúng cả. Chính nó tua tủa như cái chổi xể cùng. 
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Năm thầy, thầy nào cũng cho mình nói đúng, không ai chịu ai, thành ra xô xác, đánh nhau 

toạt máu đầu, chảy máu. 

( Thầy bói xem voi - Truyện ngụ ngôn, SGK Ngữ văn 6, tập một, NXB giáo dục, 2008, 

trang 101) 

Hãy viết một đoạn văn ( khoảng 150 từ ) về thông điệp và em tâm đắc nhất từ câu chuyên 

trên. 

Câu 3 ( 5,0 điểm) 

Cảm nhận của em về vẻ đẹp tình cha con trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn 

Quang Sáng (SGK Ngữ văn 9, tập một) 

_______Hết_______ 
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