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Đề thi môn Ngữ Văn vào lớp 10 năm 2016/17 

tỉnh Lâm Đồng 

Tham khảo đề thi môn Ngữ Văn vào lớp 10 năm học 2016/2017 tỉnh Lâm Đồng. 
Đề thi chuyên Văn có thời gian làm bài 120 phút.I. Phần đọc hiểu (3 điểm) 

Phần I. Đọc - Hiểu (4 điểm) 

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi 

...Trong sóng có người gọi con: 

“ Bọn tớ ca hát từ sáng sớm cho đến hoàng hôn. Bọn tớ ngao du nơi này nơi nọ mà không biết 

từng đến nơi nao”. 

Con hỏi: “Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được?”. 

Họ nói: “Hãy đến rùa biển cả, nhắm nghiền mắt lại, cậu sẽ được làn sóng nâng đi”.  

Con bảo : “Buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà, làm sao có thể rời mẹ mà đi được?”. 

Thế là họ mim cười, nhảy múa lướt qua.  

Nhưng con biết trò chơi khác hay hơn.  

Con là sóng và mẹ sẽ là bến bờ kì lạ, Con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng 

mẹ.  

Và không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào, 

(SGK Ngữ văn 9, tập hai, trang 87, NXB Giáo dục Việt nam, năm 2015). 

1. Đoạn thơ trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? (1,0 điểm)  

2. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ. (0,5 điểm)  

3. Nêu nội dung hàm ý trong câu sau: “Buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà, làm sao có thể 

rời mẹ mà đi được ?”. (0,5 điểm) 

4. Từ đoạn thơ trên, em hãy viết đoạn văn (khoảng 10 câu) nêu suy nghĩ về tình mẫu tử. (2,0 

điểm) 

PHẦN II. Làm Văn (6,0 điểm) 

Cảm nhận của em về bài thơ Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương, 
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