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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

KIÊN GIANG 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề thi có 01 trang) 

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 

 

Câu 1. (1,5 điểm) 

Cho hai câu: 

a) Nó treo giầy trên hàng rào phơi một lúc cho khô. 

b) Sang năm, anhấy định treo giầy, giã biệt nghiệp quần đùi áo số. 

Từ treo giầy trong câu nào được dùng với nghĩa chuyển? Cho biết nghĩa chuyển này được 

hình thành theo phương thức nào.  

Câu 2. (1,5 điểm) Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu: 

“... Người đồng mình yêu lắm con ơi 

Đan lờ cài nan hoa 

Vách nhà ken câu hát 

Rừng cho hoa 

Con đường cho những tấm lòng..." 

(Trích theo Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017, tr72) 

a, Đoạn thơ trên trích từ tác phẩm nào? Do ai sáng tác? 

b, Em hiểu nội dung hai câu thơ: Đan lờ cài nan hoa - Vách nhà ken câu hát như thế nào? 

Câu 3. (2,0 điểm) 

Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của 

thanh niên trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Câu 4. (5,0 điểm) 

Cảm nhận của em về hình tượng chiếc lược ngà (Trong truyện ngắn Chiếc lược ngà – 

Nguyễn Quang Sáng, Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục, 2008). 

-------- Hết --------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm 
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