
Đáp án môn Văn thi vào lớp 10 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2018 

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

Đề thi chính thức: 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2018-2019  

MÔN THI: NGỮ VĂN  

Thời gian làm bài thi : 120 phút 

Ngày thi: 12/06/ 2018 (Đề thi có 01 trang) 

Câu 1 (2.0 điểm): 

Đọc phần trích Bài viết “Hoàng tử xiếc” Việt Nam và cú nhảy sinh tử của tác giả Hải Yến và 

trả lời các câu hỏi bên dưới:  

(1) "Chung kết Britain's Got Talent 2018 vào tối 3/6 là ngày đặc biệt của khán giả Việt 

Nam. Lần đầu tiên, Việt Nam có đại diện tại đêm thi cuối cùng của show tìm kiếm tài năng 

nổi tiếng thế giới. Tuy dừng chân ở Top 5 nhưng hai anh em họ Giang đã khiến nhiều người 

làm trong ngành nghệ thuật phải nể phục, quê nhà tự hào và khán giả toàn thế giới ngưỡng 

mộ.  

(2) Hình ảnh hai chàng trai dũng mãnh, vững chãi hệt như những chiến sĩ băng đèo vượt suối, 

chinh phục bao núi cao hiểm trở “xẻ dọc Trường Sơn” khoác trên mình màu cờ sắc áo, lòng 

tự hào dân tộc.  

(3) Bước nhảy cuối cùng hai anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp thực hiện trong đêm chung kết 

có thể coi là sự hội tụ đầy đủ của mọi yếu tố: Bản lĩnh, quyết tâm, kiên cường, lòng dũng 

cảm, sự say nghề và thành quả kết tinh từ nhiều năm kiên trì tập luyện.[...]. Và có lẽ, khi 

đứng trên sân khấu, đứng trên đấu trường quốc tế với quy mô tầm cỡ, hai tiếng Việt Nam đã 

giúp các anh quên đi sợ hãi, quên đi bản thân mình. Đó không đơn thuần là biểu diễn nghệ 

thuật, không đơn thuần là lợi ích cả nhân mà nó đại diện cho cả đất nước, lòng tự tôn dân 

tộc.” 

(Theo Báo Đời sống & Pháp luật, số 69, ngày 8/6/ 2018)  

a. Tìm và gọi tên thành phần biệt lập trong đoạn văn (3). 

b. Xác định biện pháp tu từ nổi bật ở đoạn văn (2). Nêu tác dụng của phép tu từ ấy.  

Câu 2 (3.0 điểm): 

Một trong những yếu tố đã làm nên sự thành công của hai anh em Quốc Cơ và Quốc Nghiệp 

là lòng dũng cảm. Em hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng một trang giấy thi) trình bày 

suy nghĩ của bản thân về lòng dũng cảm trong cuộc sống.  

Câu 3 (5.0 điểm): Cảm nhận của em về vẻ đẹp của bức tranh mùa thu trong đoạn thơ sau: 

Bỗng nhận ra hương ổi  
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Phả vào trong gió se  

Sương chùng chình qua ngõ  

Hình như thu đã về  

 

Sông được lúc dềnh dàng  

Chim bắt đầu vội vã  

Có đám mây mùa hạ 

Vắt nửa mình sang thu.  

(Trích Sang thu - Hữu Thỉnh, Ngữ văn 9, tập 2, NXB GD 2015) 

---------HẾT------ 

Đáp án tham khảo: 

Câu 1: 

a) Thành phần biệt lập trong đoạn văn 3 là : có lẽ - thành phần tình thái. 

b)  

- Biện pháp tu từ: so sánh.  

- Tác dụng: nhấn mạnh vẻ đẹp vững chãi, uy phong, hùng dũng của hình ảnh hai chàng trai 

đại điện cho dân tộc trên đấu trường quốc tế, họ chính là thế hệ tiêu biểu tiếp nối truyền thống 

anh hùng của dân tộc. 

Câu 2: 

*Giải thích:  

- Dũng cảm là có dũng khí, dám đương đầu với khó khăn, nguy hiểm.  

- Lòng dũng cảm là một phần chất quan trọng cần có để mỗi người có thể vượt qua mọi khó 

khăn, thử thách trong cuộc sống, để bảo vệ mình và những người xung quanh.  

*Bàn luận 

- Ý nghĩa của lòng dũng cảm trong cuộc sống:  

+ Khiến chúng ta mạnh dạn đối đầu với khó khăn, thử thách. 

+ Khiến chúng ta chiến thắng bản thân mình.  
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+ Giúp con người sống có trách nhiệm hơn.  

+ Những con người dũng cảm luôn vượt lên trên hiểm nguy để hành động theo lẽ phải, họ 

được cả xã hội ca ngợi, tôn vinh.  

+ Lòng dũng cảm sẽ giúp tiêu diệt cái xấu, cái ác.  

- Biểu hiện lòng dũng cảm:  

+ Trong công cuộc chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, biết bao anh hùng liệt sĩ đã hi sinh tuổi 

xuân và tính mạng của mình cho độc lập tự do của dân tộc.  

+ Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta chứng kiến rất nhiều những hành động dũng cảm: 

cứu người hoạn nạn, truy bắt tội phạm, tố cáo tiêu cực...  

+ Trong xã hội ngày nay, lòng dũng cảm không ngừng đứng trước những thử thách hiểm 

nguy, những sự lên ngôi của thế lực đen tối, con người phải cân nhắc nhiều hơn khi hành 

động, tuy vậy vẫn có vô số tấm gương về lòng dũng cảm đáng ngợi ca.  

- Làm thế nào để trở thành người dũng cảm?  

+ Sống có bản lĩnh, lập trường và tư tưởng riêng.  

+ Phải phân biệt rõ những điều phải - trái, đúng - sai,...  

- Phê phán những kẻ sống hèn nhát.  

- Liên hệ bản thân em. 

Câu 3: 

1. Mở bài: Giới thiệu tác giả - tác phẩm 

Tác giả:  

- Là nhà thơ chiến sĩ, trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ. Ông từng cầm súng chiến 

đấu trong chiến trường miền Nam.  

- Sáng tác của ông cuốn hút người đọc nhờ cảm xúc tinh tế, ngòi bút giàu chất lãng mạn và 

lối viết giản dị, giàu sức gợi.  

Tác phẩm:  

- Mùa thu - một đề tài quen thuộc của thơ ca phương Đông nói chung và thơ ca Việt Nam nói 

riêng. 

- Được sáng tác vào năm 1977, được in lại nhiều lần trong các tập thơ mà gần đây nhất là tập 

“Từ chiến hào đến thành phố” – 1991.  

2. Thân bài  
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a. Khoảnh khắc giao mùa  

* Tín hiệu mùa thu  

- Tín hiệu đầu tiên mà tác giả cảm nhận qua khứu giác là hương ổi. Với nhiều nhà thơ khác, 

mùa thu là mùa của hương cốm dìu dịu, hoa sữa nồng nàn. Còn đối với Hữu Thỉnh đó là 

hương ỗi mộc mạc, bình dị. Hương ổi chủ động phả vào trong gió se”.  

+ Với từ “phá” tác giả đã đặc tả hương thơm đậm như sánh lại, quện lại, lùa vào trong gió, 

làm cho nó trở nên thơm tho lạ thường. Dường như hương ổi đã truyền cho ta hơi ấm của tình 

cảm, hơi thở của cuộc sống. 

+ Vì thế gợi hình dung cụ thể về mùi ổi chín thơm nồng, ngọt mát, có sức lan tỏa.  

- Mùa thu về còn hiện qua cả xúc giác gió se”. Gió và hương ổi làm thức dậy cả không gian 

thôn vườn, ngõ xóm.  

- Hình ảnh “stương qua ngõ”. Nghệ thuật nhân hóa cùng từ láy “chùng chình” đã làm cho làn 

sương trở nên sinh động có hồn.  

* Cảm xúc của nhà thơ  

- Trong giờ phút giao mùa ấy lòng nhà thơ thật đắm say:  

+ Đó là cảm giác bất ngờ khi bắt gặp tín hiệu thu về: “Bỗng nhận ra hương ổi”. Từ “bỗng” 

diễn tả cảm xúc ngạc nhiên, ngỡ ngàng, một niềm vui chợt đến, một thoáng xúc động, một cái 

giật mình khẽ đánh thức con người khỏi những bề bộn của cuộc sống để hòa mình với thiên 

nhiên và cảm nhận những vẻ đẹp giản dị nhất của nó.  

+ Rồi đến cảm giác mơ hồ, mong manh, bối rối, tự hỏi lòng mình hình như thu đã về”.  

+ Từ “về” còn gợi ra cảm giác thân thiết, quen thuộc, ấm áp như nhà thơ gặp lại một người 

bạn cū. 

=> Phải gắn bó lắm với cuộc đời, phải có giác quan vô cùng nhạy cảm thì nhà thơ mới có 

những cảm nhận tinh tế đến vậy về phút giao mùa.  

b. Bức tranh mùa thu và sự chuyển biến rõ nét hơn của đất trời khi sang thu  

* Hai câu đầu: Từ không gian nhỏ bé, ngòi bút của Hữu Thỉnh đã vẽ bức tranh không gian 

rộng lớn với đường nét cụ thể.  

- Hình ảnh dòng sông và cánh chim được vẽ với những nét tương phản:  

+ Dòng sông trôi một cách hiền hòa, nhàn hạ. Nghệ thuật nhân hóa cùng từ láy gợi hình 

“dềnh dàng” đã đặc tả hình ảnh dòng sông trôi chậm chạp, thong thả.  

+ Đối lập lại là hình ảnh những cánh chim vội vã ở buổi hoàng hôn.  

* Hai câu sau: tạo điểm nhấn cho bức tranh  
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- Đây là một liên tưởng độc đáo, mới lạ, sáng tạo của nhà thơ. Hình ảnh đám mây xuất hiện 

cùng từ “vắt” đã gợi ra khung cảnh: một làn mây mỏng nhẹ, mềm mại, uyển chuyển như một 

dải lụa, một tấm khăn voan vắt ngang trên bầu trời. Đồng thời còn gợi ra sự tinh nghịch, hồn 

nhiên. 

- Vẫn là đám mây ấy nhưng lại vắt nữa mình sang thu. Nghệ thuật nhân hóa đã làm đám mây 

mang tâm trạng con người: nữa lưu luyến, bịn rịn mùa hạ, nữa háo hức nghiêng hằn sang thu.  

=> Chính bởi hình ảnh mùa hạ nối với mùa thu bằng đám mây chùng chình đã làm cho người 

đọc cảm nhận về không gian chuyển mùa thật đẹp, sinh động và bước đi thời gian thật khẽ, 

thật êm.  

c. Nghệ thuật 

- Thể thơ 5 chữ. Nhịp thơ chậm, âm điệu nhẹ nhàng.  

- Nhiều từ có giá trị gợi tả, gợi cảm sâu sắc.  

- Sự cảm nhận tinh tế, thú vị, gợi những liên tưởng bất ngờ. 

- Hình ảnh chọn lọc mang nét đặc trưng của sự giao mùa ha-thu  

3. Kết luận: Nêu cảm nhận của em về đất trời sang thu gợi biết bao cảm xúc, gợi bao suy 

ngẫm về đời người sang thu. 
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