
Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn Nam Định số 3 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 

 Trong tám câu hỏi sau, mỗi câu có bốn phương án trả lời A, B, C, D: trong đó có một 

phương án đúng. Hãy chọn một phương án đúng để viết vào tờ giấy thi. 

Câu 1: Thuật ngữ là những từ như thế nào? 

 A. Là những từ có tính biểu cảm. 

 B. Là những từ biểu thị nghề nghiệp. 

 C. Là những từ chỉ các lĩnh vực chuyên môn nghề nghiệp. 

 D. Là những từ biểu thị khái niệm công nghệ, khoa học thường được dùng trong các văn 

bản khoa học, công nghệ. 

Câu 2: Đặt trước chủ ngữ để nêu đề tài nói đến trong câu,thường có thể thêm quan hệ từ "về" 

hay "đối với" đứng trước.Đó là thành phần nào? 

 A.Chủ ngữ.               B.Vị ngữ.                 C.Trạng ngữ.                  D.Khởi ngữ. 

Câu 3: Thành phần nào không phải là thành phần biệt lập của câu ? 

 A.Thành phần gọi - đáp.   B. Thành phần phụ chú. 

 C. Thành phần chủ ngữ.   C. Thành phần cảm thán. 

Câu 4: Trong câu văn: Không ai nói với ai, nhưng nhìn nhau, chúng tôi đọc thấy trong mắt nhau 

điều đó. (Trích "Những ngôi sao xa xôi"- Lương Minh Khuê) có mấy cụm động từ? 

 A. Hai.       B. Ba.     C. Bốn.   D. Năm. 

Câu 5: Trong câu "Gần xa nô nức yến anh ( Truyện Kiều) có sử dụng biện pháp tu từ từ vựng 

nào? 

 A. Hoán dụ.  B. Ẩn dụ.  C. Nhân hóa.  D. Chơi chữ. 

Câu 6: Tìm rồi nêu ra câu tục ngữ hoặc thành ngữ có ý nghĩa khuyên nhủ mọi người tuân thủ 

phương châm về chất khi nói năng. 

 A. Nói có sách, mách có chứng.   B. Nói một tấc lên trời. 

 C. Ăn ốc nói mò.     D. Nói nhăng, nói cuội. 

Câu 7: Đoạn văn: "Tre xung phong vào xe tăng đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà 

tranh, giữ đồng lúa chín. Tre anh hùng lao động. Tre anh hùng chiến đấu." (Thép Mới) đã dùng 

phép liên kết chủ yếu nào để liên kết các câu với nhau? 

 A. Phép đồng nghĩa.    B. Phép thế. 

 C. Phép nối.      D. Phép lặp. 
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Câu 8: Câu văn: Lời gửi của văn nghệ là sự sống." (Trích "Tiếng nói văn nghệ" - Nguyễn Đình 

Thi), xét về kết cấu ngữ pháp, thuộc loại câu gì? 

 A. Câu đơn.  B. Câu ghép.  C. Câu đặc biệt.      D. Câu rút gọn. 

Phần II: TỰ LUẬN. (8 điểm) 

Câu 1: (3.0 điểm): Đoạn thơ:  

    Đêm nay rừng hoang sương muối 

    Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới 

    Đầu súng trăng treo. 

       (Đồng chí- Chính Hữu) 

 a, Đoạn thơ trên nằm ở phần nào trong bài thơ "Đồng chí" của Chính Hữu? Bài thơ 

"Đồng chí" được sáng tác vào năm nào? 

 b, Hãy viết về cái hay của đoạn thơ trên? 

Câu 2: Suy nghĩ của anh (chị) về vấn đề tai nạn giao thông của nước ta hiện nay? 

- Hết- 
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