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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN 

KỲ THI 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 đề  

 

PHẦN I. ĐỌC HIỂU (2,0 điểm) 

       Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu: 

Mẹ ơi những ngày xa 

Là con thương mẹ nhất 

Mẹ đặt tay lên tim 

Có con đang ở đó 

Như ngọt ngào cơn gió 

Như nồng nàn cơn mưa 

Với vạn ngàn nỗi nhớ 

Mẹ dịu dàng trong con! 

(Trích Dặn mẹ - Đỗ Nhật Nam, Hát cùng những vì sao, NXB Lao Động, 2016, tr59) 

1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ gì? (0,5 điểm) 

2. Chép lại dòng thơ sử dụng phép tu từ điệp ngữ trong khổ thơ thứ hai. (0,5 điểm)  

3. Xác định từ láy, từ ghép trong các từ sau: Nồng nàn, nỗi nhớ. (0,5 điểm) 

4. Mẹ đặt tay lên tim 

    Có con đang ở đó 

Em hiểu thế nào về hai dòng thơ trên? (0,5 điểm) 

 

PHẦN II. LÀM VĂN (8,0 điểm) 
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Câu 1. (3 điểm) 

     Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về ý kiến: Cuộc đời mất đi tình bạn cũng giống như 

thế giới mất đi mặt trời 

Câu 2. (5 điểm) 

Phân tích nhân vật ông Hai trong đoạn trích sau: 

Ông lão ôm thằng con út lên lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng nó, khẽ hỏi: 

- Húc kia! Thầy hỏi con nhé, con là con ai? 

- Là con thầy mấy lại con u. 

- Thế nhà con ở đâu? 

- Nhà ta ở làng Chợ Dầu. 

- Thế con có thích về làng chợ Dầu không? 

Thằng bé nép đầu vào ngực bố trả lời khe khẽ: 

- Có. 

Ông lão ôm khít thằng bé vào lòng, một lúc lâu ông lại hỏi: 

- À, thầy hỏi con nhé. Thế con ủng hộ ai? 

Thằng bé dơ tay lên, mạnh bạo và rành rọt: 

- Ủng hộ cụ Hồ Chí Minh muôn năm! 

Nước mắt ông lão giàn ra, chảy ròng ròng trên hai má. Ông nói thủ thỉ: 

- Ừ đúng rồi, ủng hộ cụ Hồ con nhỉ. 

Mấy hôm nay ru rú ở xó nhà, những lúc buồn khổ quá chẳng biết nói cùng ai, ông lại thủ thỉ với 

con như vây. Ông nói như để ngỏ lòng mình, như để mình lại minh oan cho mình nữa 

Anh em đồng chí biết cho bố con ông 

Cụ Hồ trên đầu trên cổ xét soi cho bố con ông. 

Cái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai. Chết thì chết có bao giờ dám đơn 

sai: Mỗi lần nói ra được đôi câu như vậy nỗi khổ trong lòng ông cũng vơi đi dược đôi phần  
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Đề thi vào lớp 10 Nghệ An – Đề thi vào lớp 10 môn Văn 

(Trích Làng - Kim Lân, Ngữ văn lớp 9, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011, tr.169 - 170) 

................Hết.................. 
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