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Đề thi: 

SỞ GD&ĐT 

VĨNH PHÚC 

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN 

NĂM HỌC 2017 – 2018 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

ĐỀ THI MÔN: NGỮ VĂN 

Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Ngữ văn 

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề. 

Câu 1 (1,0 điểm). 

Nhà thơ Raxun Gamzatôp đã viết: 

Trên đời này chỉ có ba bài hát 

Đủ nói hết buồn vui của thế giới tâm hồn. 

Hay hơn cả là bài ca thứ nhất, 

Bà mẹ dịu dàng khẽ hát ru con. 

Bài thứ hai cũng là bài của mẹ, 

Khi con trai mẹ chết, cánh tay già, 

Ôm xác con hát một mình lặng lẽ… 

Những bài khác trên đời là bài hát thứ ba. 

Em hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 - 7 câu) lí giải tại sao tác giả lại cho rằng: “Hay hơn cả là 

bài ca thứ nhất,/ Bà mẹ dịu dàng khẽ hát ru con.”? Trong đoạn văn có sử dụng một câu có chứa 

thành phần khởi ngữ. 
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Câu 2 (3,0 điểm). 

Báo Vietnamnet.vn ngày 12/11/2016 có đưa tin: 

Nguyễn Thế Tùng, học sinh lớp 11, trường Trần Nguyên Hãn, TP. Hải Phòng trên đường đi học 

về chẳng may làm vỡ kính ô tô đậu bên đường và cậu học sinh đã viết giấy để lại lời xin lỗi, 

nhận chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại đã gây ra. Tùng kể lại: 

“Gần 12 giờ ngày 11/11, sau giờ học, em đi xe đạp điện cùng các bạn về nhà. Ngay sau khi ra 

khỏi cổng trường một đoạn, em đã vô tình va chạm và làm vỡ chiếc gương ô tô đỗ cùng chiều 

với hướng đi về. Nhưng lúc đó cũng đã muộn, ngoài đường chỉ có các bạn học sinh của trường 

nên em không biết ai là chủ của chiếc ô tô này. Vậy nên em vào trường mượn giấy bút và băng 

keo để viết lời xin lỗi rồi để lại số điện thoại cho người chủ chiếc xe đợi người ta gọi lại để em 

tìm cách đền”. 

Em rút ra bài học gì từ hành động trên của Nguyễn Thế Tùng? Hãy viết bài văn trình bày suy 

nghĩ của em về bài học đó. 

Câu 3 (6,0 điểm). 

Mỗi tác phẩm văn học chân chính phải là một lời đề nghị về lẽ sống. 

Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Phân tích bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy để làm rõ lời đề 

nghị về lẽ sống của tác giả. 

——— HẾT———— 
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Đáp Án: 
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