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Đề thi môn Ngữ Văn vào lớp 10 chuyên năm 

2017/18 tỉnh Lai Châu 

Tham khảo đề thi chuyên môn Ngữ Văn vào lớp 10 năm học 2017/2018 tỉnh Lai 
Châu. Đề thi chuyên Văn có thời gian làm bài 150 phút. 

I. Phần đọc hiểu (3 điểm) 

Đọc kĩ khổ thơ sau và trả lời câu hỏi: 

Không có kính rồi xe không có đèn, 

Không có mui xe, thùng xe có xước 

Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước  

Chỉ cần trong xe có một trái tim" 

Câu 1: Khổ thơ trên được trích từ tác phẩm nào, tác giả là ai? (0,5 điểm) 

Câu 2 : Khổ thơ trên được sáng tác trong hoàn cảnh nào ? (0,5 điểm) 

Câu 3 : Hãy nêu nội dung chính của khổ thơ? (0,5 điểm) 

Câu 4 :Trong khổ thơ tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Hãy phân tích hiệu quả của biện 

pháp tu từ ấy? (1,5 điểm) 

II. Phần Tập làm văn (7 điiểm) 

Câu 1 :(2 điểm) 

Hãy viết một đoạn văn  (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về câu nói " Một 

người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý 

giá khác nữa". 

Câu 2 (5 điểm) 

Nhận xét về bài thơ Đồng chí của Chính Hữu, có ý kiến cho rằng " Bài thơ nói về tình đồng 

chí, đồng đội thắm thiết, sâu nặng của những người lính cách mạng, mà phần lớn họ đều xuất 

thân từ nông dân. Đồng thời bài thơ cũng làm hiện lên hình ảnh chân thật , giản dị mà cao đẹp 

của anh bộ đội trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp còn rất khó khăn 

thiếu thốn ". 

Em có đồng ý với nhận xét trên không?Vì sao? Phân tích bài thơ để làm sang tỏ ý kiến trên.  
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