Tham khảo ngay đề thi thử vào lớp 10 2021 môn văn huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn hay nhất
dành cho các em học sinh lớp 9. Cùng Đọc tài liệu thử sức với đề thi dưới đây nhé:

Đề thi thử vào 10 môn văn 2021 huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn
Phần I. Đọc hiểu (2,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi
“Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan của mọi người, nghe thật xót xa.
Đó là tiếng "ba" mà nó cố đè nén trong bao nhiêu năm nay, tiếng "ba" như vỡ tung ra từ đáy
lòng nó, nó vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như một con sóc, nó chạy thót lên và dang hai tay ôm
chặt lấy cổ ba nó.Tôi thấy làn tóc tơ sau ót nó như dựng đứng lên.
Nó vừa ôm chặt lấy cổ ba nó vừa nói trong tiếng khóc:
- Ba! Không cho ba đi nữa! Ba ở nhà với con!
Ba nó bế nó lên. Nó hôn ba nó cùng khắp. Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài bên
má của ba nó nữa”.
(Trích Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam)
Câu 1. Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?
Câu 2. Câu văn “Nó hôn ba nó cùng khắp. Nó hôn tóc, hôn cố, hôn vai và hôn cả lên vết sẹo dài
bên má của ba nó nữa” sử dụng phép tu từ gì?
Câu 3. Từ đoạn văn trên, em có nhận xét gì về tình cảm bé Thu đối với ông Sáu?
Phần II. Làm văn (8,0 điểm)
Câu 1(3,0 điểm)
Viết đoạn văn khoảng 12- 15 câu trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của lòng hiến.
Câu 2 (5,0 điểm) Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:
Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười

Người đồng mình yêu lắm con ơi
Đan lờ cài nan hoa
Vách nhà ken câu hát
Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm lòng
Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới
Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời.
(Trích Nói với con - Y Phương, Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam 2017, tr72)
-- HẾT -Vậy là Đọc tài liệu đã giới thiệu tới các em đề thi thử vào lớp 10 môn Văn, mong rằng đây sẽ là
tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập. Đừng quên còn rất nhiều tài liêu đề thi thử vào 10 môn văn
khác của các tỉnh thành trên cả nước nhé.
Mong rằng với trọn bộ đề thi thử vào lớp 10 môn Văn năm này thì các em có thể hoàn thiện kĩ
năng làm văn và giải đề tốt hơn. Chúc các em học tốt!

