
Đề thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn năm 2017 - 2018 tỉnh Bình Thuận 

Đề thi: 

Câu 1: 3,0 điểm  

Đọc kỹ những đoạn trích thơ, vân sau đây và trả lời các câu hỏi a, b, c, d.  

Trích 1: 

“Áo anh rách vai 

Quần tôi có vài mảnh vá  

Miệng cười buốt giá  

Chân không giày 

Thương nhau tay nắm lấy bàn tay.”  

a. Đoạn thơ trên trích trong tác phẩm nào ? Tác giả là ai? (0,5 điểm) 

b. Đời sống thiếu thốn, gian khổ của những người lính được miêu tả qua những chi tiết nào ? 

Qua đó gợi lên trong em tình cảm gì ? (1,25 điểm) 

Trích 2: “Ông lão bỗng ngừng lại, ngờ ngợ như lời mình không được đúng lắm. Chả nhẽ cái bọn  

ở làng lại đốn đến thế được.” 

                                                    (Trich Làng - Kim Lân, theo sách Ngữ văn 9, tập một, NXB 

Giáo dục Việt Nam, 2014)  

c. Câu văn thứ nhất là câu đơn hay câu ghép ? Chỉ ra các thành phần cấu ? (0,75 điểm)  

d. Xác định thành phần biệt lập trong câu văn thứ hai và cho biết đó là thành phần gì ?  (0,5 

điểm)  

Câu 2: 3,0 điểm 

Giả sử minh là biển, em hãy viết bài văn với chủ đề: Ước mong của biển nước ta hiện nay.  

(Bài làm không quá 01 trang giấy thi)  

Câu 3: 4,0 điểm  

Cảm nhận của em về hai khổ thơ sau: 

https://doctailieu.com/de-thi-ngu-van-lop-10-2017-binh-thuận


“Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác  

Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát  

Ôi ! Hàng tre xanh xanh Việt Nam  

Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng.  

[...]  

Mai về miền Nam thường trào nước mắt  

Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác 

Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây 

Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.”  

                             (Trích Viếng lăng Bác - Viễn Phương, theo sách Ngữ văn 9, tập hai, NXB 

Giáo dục Việt Nam, 2014) 

 


