
Đáp án đề thi Văn vào lớp 10 tỉnh Bình Phước 2018 

Đề Thi vào lớp 10 - Đề thi vào lớp 10 Bình Phước – Đề thi vào lớp 10 môn Văn 

Đề thi chính thức: 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 02 trang) 

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2018 - 2019 

Môn thi : Ngữ văn (chung) Ngày thi: 01/06/2018 

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) 

Câu 1 (1,0 điểm). Cho khổ thơ sau: 

Từ hồi về thành phố 

quen ánh điện,cửa gương 

vầng trăng đi qua ngõ 

như người dưng qua đường 

(Ngữ văn 9 Tập 1, NXB Giáo dục, 2015) 

a. Khổ thơ trên được trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? 

b. Nêu ngắn gọn nội dung chính của khổ thơ trên. 

Câu 2 (1,0 điểm). Chỉ ra những từ ngữ làm phương tiện liên kết và các phép liên kết câu 

trong đoạn trích sau: 

Không tư tưởng, con người có thể nào còn là con người. Nhưng trong nghệ thuật, tư tưởng từ 

ngay cuộc sống hàng ngày nảy ra, và thấm trong tất cả cuộc sống. 

(Tiếng nói của văn nghệ, Nguyễn Đình Thi) 

Câu 3 (2,0 điểm). Có ý kiến cho rằng: Tình bạn chân chính là viên ngọc quý. 

Qua ý kiến trên, hãy viết bài văn ngắn (không quá một trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của 

em về tình bạn chân chính. 

Câu 4 (6,0 điểm). 

Cảm nhận của em về nhân vật Phương Định trong truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê 

Minh Khuê 

(Phần trích Ngữ văn 9, Tập 2, NXB Giáo dục, 2015). 

----Hết---- 

Gợi ý tham khảo: 

Câu 1: 

a. Khổ thơ trên được trích trong tác phẩm Ánh Trăng của nhà thơ Nguyễn Duy.  

b. Nội dung chính của khổ thơ trên: 

Trước đây, tác giả sống với sông, với bể, với rừng, bây giờ môi trường sống đã thay đổi. Tác 

giả về sống với thành phố. Đời sống cũng thay đổi theo, “quen ánh điện”, “cửa gương". “Ánh 
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điện”, "cửa gương" tượng trưng cho cuộc sống sung túc, đầy đủ sang trọng... dần dần "cái 

vầng trăng tình nghĩa” ngày nào bị tác giả lãng quên. “Vầng trăng" ở đây tượng trưng cho 

những tháng năm gian khổ. Đó là tình bạn, tình đồng chí được hình thành từ những năm 

tháng gian khổ ấy. “Trăng" bây giờ thành “người dưng". Con người ta thường hay đổi thay 

như vậy. Bởi thế người đời vẫn thường nhắc nhau: “ngọt bùi nhớ lúc đắng cay”. Ở thành phố 

vì quen với "ánh điện, cửa gương”, quen với cuộc sống đầy đủ tiện nghi nên người đời không 

thèm để ý đến“vầng trăng" từng là bạn tri kỉ một thời. 

Câu 2: 

"Không tư tưởng, con người có thể nào còn là con người. Nhưng trong nghệ thuật, tư tưởng 

từ ngay cuộc sống hàng ngày nảy ra, và thấm trong tất cả cuộc sống." 

Đoạn trích sử dụng phương pháp lặp từ ngữ "con người", "tư tưởng", "cuộc sống" 

Câu 3: 

Các em có thể dựa trên các ý sau để nêu ra bình luận của mình: 

- Ngọc là một trong những vật trang sức đẹp, cứng, màu sắc óng ánh tuyệt đẹp và có giá trị về 

kinh tế cũng như giá trị tồn tại.  

- Còn tình bạn chân chính là tình bạn đẹp trong sáng, thủy chung. Bạn bè tâm đầu ý hợp, yêu 

thương, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn, chia sẻ với nhau những niềm vui, những nỗi 

buồn. Những người bạn tri kỉ của nhau thường tôn trọng nhau và hiểu nhau. 

- Tình bạn là một tài sản vô giá, tuyệt vời nhất, vĩ đại nhất do con người kì công tạo dựng 

trong suốt chiều dài lịch sử tồn tại. Một tình bạn đẹp còn thể hiện ở niềm tin dành cho nhau.  

Và chính vì giá trị vĩnh cửu của tình  bạn, ta có thể hiểu được tại sao tình bạn chân chính là 

viên ngọc quý.  

Tham khảo bài văn sau: Bình luận câu nói của nhà triết học Các Mác: “Tình bạn chân 

chính là viên ngọc quý”. 

Câu 4: Dàn bài văn tham khảo: Cảm nhận về nhân vật Phương Định trong truyện ngắn 

Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê. 

a, Mở bài 

  

- Truyện ngắn “Ngôi sao xa xôi” của tác giả Lê Minh Khuê ngợi ca tinh thần dũng cảm của 

các cô gái thanh niên xung phong, của thế hệ trẻ trong những ngày mưa bom bão đạn. 

  

- Cô gái Phương Định trong truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” đó là một nữ chiến sĩ thanh 

niên xung phong xinh đẹp, trong sáng, giàu tình cảm và dũng cảm, ngoan cường.  

  

b, Thân bài 
  

* Hoàn cảnh sống và chiến đấu 

  

https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-van-vao-lop-10-tinh-binh-phuoc-2018
https://doctailieu.com/de-thi-vao-lop-10-c287
https://doctailieu.com/de-thi-vao-lop-10-binh-phuoc
https://doctailieu.com/de-thi-vao-lop-10-mon-van-c289
https://doctailieu.com/binh-luan-cau-noi-cua-nha-triet-hoc-cac-mac-tinh-ban-chan-chinh-la-vien-ngoc-quy
https://doctailieu.com/binh-luan-cau-noi-cua-nha-triet-hoc-cac-mac-tinh-ban-chan-chinh-la-vien-ngoc-quy


Đáp án đề thi Văn vào lớp 10 tỉnh Bình Phước 2018 

Đề Thi vào lớp 10 - Đề thi vào lớp 10 Bình Phước – Đề thi vào lớp 10 môn Văn 

- Xuất thân là con gái Hà Nội,Phương Định tham gia thanh niên xung phong sống giữa khói 

bụi Trường Sơn và bom đạn.Công việc của chị là đo khối lượng đất lấp vào hố bom,đếm bom 

chưa nổ và nếu cần thì phá bom nổ.Công việc hết sức nguy hiểm. 

  

* Giữa chiến trường khói lửa,chị vẫn hồn nhiên,ngây thơ,trẻ con đôi khi nhạy cảm,mơ 

mộng,thích hát. 

  

- Chị vẫn hay nhớ về những kỉ niệm bên mẹ trong căn gác nhỏ,nhớ về thành phố tuổi thơ.  

  

- Là cô gái yêu đời,hồn nhiên,giàu cá tính,hay hát hay cười một mình,hay ngắm mình trong 

gương.Tự đánh giá mình là một cô gái khá,có hai bím tóc dài,tương đối mềm,một cái cổ 

cao,kiêu hãnh như đài hoa loa kèn.Mắt dài,màu nâu hay nheo lại như chói nắng và được các 

anh chiến sĩ nhận xét là “có cái nhìn sao mà xa xăm”. 

  

- Chị có cái điệu đà của một cô gái Hà Nội nhưng đáng yêu,hồn nhiên và chân thực.Điểm 

xinh xắn và điệu đà được cánh pháo thủ và lái xe quan tâm,khi đó chị cảm thấy ấm lòng và tự 

tin hơn. 

  

* Bản chất anh hùng,nghiêm túc trong công việc,tinh thần dũng cảm,luôn có thần chết rình 

rập. 

  

- Phương Định là một cô gái có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc. 

  

- Tinh thần dũng cảm trong cuộc phá bom đầy nguy hiểm,chị dũng cảm,bình tĩnh tiến đến 

quả bom,đàng hoàng mà bước tới cùng xới xẻ đào đất,có lúc lưỡi xẻng chạm trúng vào quả 

bom.Đó là cuộc sống thường nhật của họ. 

  

- Có những lúc chị nghĩ đến cái chết nhưng chỉ “Mờ nhạt”,mục đích hoàn thành nhiệm vụ 

luôn được chị đặt lên trên. 

  

=> Ấy vậy mà Phương Định vẫn đùa vui trong gian khổ,coi thường thương tích,coi rằng công 

việc của mình cũng có cái thú vị riêng. 

  

* Tình cảm gắn bó với đồng chí,đồng đội. 

  

- Yêu mến đồng đội,quan tâm,tôn trọng tất cả những người bạn,người anh em cùng sống và 

chiến đấu với mình. 

  

- Phương Định miêu tả chị Nho và chị Thao đầy trìu mến,khi miêu tả các anh bộ đội ,khi 

Phương Định chăm sóc chị Nho. 

  

- Lo lắng,sốt ruột khi đồng đội lên cao điểm chưa về. 

  

c, Kết bài 

  

- Ngòi bút miêu tả tâm lý nhân vật sinh động,tác giả đã làm hiện lên cô nữ thanh niên xung 

phong vô cùng đáng yêu,trẻ trung và đầy nhiệt huyết,hào hùng. 

  

- Ca ngợi những người con gái Việt Nam anh hùng là những ngôi sao xa xôi mãi lung linh,tỏa 

sáng. 
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Tham khảo thêm: Cảm nhận về nhân vật Phương Định trong truyện ngắn Những ngôi 

sao xa xôi ( Lê Minh Khuê) 
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