
 

 

 

Đề Thi vào lớp 10 

Đề thi vào lớp 10 Thái Bình – Đề thi vào lớp 10 môn Văn 

 

Đề thi: 

 

SỞ GlÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017 - 2018 

           THÁI BÌNH 

Môn: NGỮ VĂN 

Thời gian làm bài: 120 phút (không kế thời gian giao đề) 

 

Phần 1. ĐỌC HIỂU (3,0 điềm) 

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: 

Tôi được tặng một chiếc xe đạp leo núi rất đẹp nhân dịp sinh nhật cùa mình Trong một lần tôi 

đạp xe ra công viên chơi, một cậu bé cứ quẩn quanh ngắm nhìn chiếc xe với vẻ thích thú và 

ngưỡng mộ thực sự. 

-       Chiếc xe này của bạn đấy à? - Cậu bẻ hỏi. 

-       Anh mình đã tặng nhân dịp sinh nhật của mình đấy. - Tôi trả lời, không giấu vẻ tự hào 

và mãn nguyện. 

-       Ồ,  ước gì tôi.. - Cậu bé ngập nginìg. 

Dĩ nhiên là tôi biết cậu bé đang nghĩ gì rồi. Chắc chắn cậu ấy ước ao có được một người anh 

như thế. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu bé hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tỏi 

- Ước gì tôi có thể trở thành một người anh như thế! - Cậu ấy nói chậm rãi và gương mặt lộ 

rõ vẻ quyết tâm. Sau đó. cậu đi về  phía chiếc ghế đá sau lưng tôi,  nơi một đứa em trai nhỏ 

tật nguyền đang ngồi và nói: 

-       Đến sinh nhật nào đó của em, anh sê mua tặng em chiếc xe lăn lắc tay nhé. 

(Hạt giống tâm hồn - Nhiều tác giả. Quyển 4. NXB tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010) 

Câu 1. (0.5 điếm) Xác định phương thức biểu đạt chính trong văn bản trên. 

Câu 2. (0.5 điểm) Quà tặng nào của nhân vặt tôi khiến cậu bé thích thú và ngưỡng mộ? 

Câu 3. (1,0 điểm) Vì sao câu nói tiếp theo của cậu bé hoàn toản nằm ngoài dự đoán của nhân 

vật tôi? 

Câu 4. (1,0 điếm) Câu nói của cậu bé: "Ước gì tôi có thể trở thành một người anh như thế “ có 

ý nghĩa gì? 

Phần II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1. (3,0 điểm) 
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Đề Thi vào lớp 10 

Đề thi vào lớp 10 Thái Bình – Đề thi vào lớp 10 môn Văn 

 

Hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 300 từ) bày tỏ suy nghĩ của em về sức mạnh của tình yêu 

thương. 

Câu 2. (4,0 điểm) 

Cảm nhận về khung cảnh mùa xuân trong hai đoạn thơ sau: 

Ngày xuân con én đưa thoi, 

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi. 

Cỏ non xanh tận chân trời, 

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. 

[…] 

Tà tà bóng ngả về tây, 

Chị em thơ thẩn dan tay ra về. 

Bước dần theo ngọn tiểu khê, 

Lần xem phong cảnh cỏ bề thanh thanh. 

Nao nao dòng nước uốn quanh, 

Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang 

(Cảnh ngày xuân-trích Truyện Kiều-Nguyễn Du, Ngữ Văn 9) 

-------HẾT------- 
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