
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2017 - 2018 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Đề Thi vào lớp 10 - Đề thi vào lớp 10 Bà Rịa Vũng Tàu – Đề thi vào lớp 10 môn Văn 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

NĂM HỌC 2017 - 2018 

MÔN THI: NGỮ VĂN Thời gian làm bài thi: 120 phút 

Ngày thi: 07 / 07 / 2017 

Câu 1 (2,0 điểm): 

a. Xác định và gọi tên thành phần biệt lập có trong đoạn văn sau: 

Một ngày cuối năm năm mươi tảm – năm đó ta chưa võ trang- trong một trận càn lớn Ca 

Quán Mi - nguy, anh Sáu đã hi sinh. Anh bị viên đạn của máy bay Mỹ bắn vào ngực. Trong 

giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăng trói lại điều gì, hình như chỉ có tình cha  Con là 

không thể chết được, anh đưa tay vào túi, móc cây lược đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu. 

(Trích Chiếc lược ngà, Nguyễn Quang Sáng) 

b. Xác định 01 biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau và nêu tác dụng của nó:  

Đất nước bốn ngàn năm  

Vất vả và gian lao  

Đất nước như vì sao  

Cứ đi lên phía trước. 

(Trích Mùa xuân nho nhỏ,Thanh Hải) 

Câu 2 (3,0 điểm): 

Là một người cháu, người con, người em,... trong gia đình, em có suy nghĩ gì về vai trò của 

chữ hiếu? Hãy trình bày trong một bài văn nghị luận (khoảng 01 trang giấy thi). 

Câu 3 (5,0 điểm): 

Cảm nhận về lòng thành kính và niềm xúc động sâu sắc của nhà thơ đối với Bác Hồ qua đoạn 

thơ sau: 

Bác nằm trong giấc ngủ bình yên  

Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền  

Vẫn biết trời xanh là mãi mãi  

Mà sao nghe nhói ở trong tim! 
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Mai về miền Nam thương 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, Ngữ văn 9, tập 2, NXB GD, 2011) 

......HẾT...... 
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