
Đề thi thử vào 10 môn văn 2021 trường THCS Lê Ninh - Hải Dương 

PHẦN I. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN: 

Có ý kiến cho rằng: "Với Nguyễn Duy, hình tượng vầng trăng quen thuộc đã gợi cho nhà thơ 

những cảm xúc mới mẻ và những suy ngẫm sâu sắc".  

Câu 1 (0,75 điểm). Theo em, nhận xét trên nói đến bài thơ nào mà em đã học? Chép lại chính 

xác khổ thơ có nội dung thể hiện rõ nhất nhận xét trên. 

Câu 2 (1,0 điểm). Nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ, hoàn cảnh ấy có mối liên hệ như thế nào tới 

chủ đề tác phẩm?  

Câu 3 (1,0 điểm). Theo em, hình tượng trăng trong bài thơ trên có mấy ý nghĩa tượng trưng? Sử 

dụng một lời dẫn trực tiếp trong số những ý em trả lời. Gạch chân dưới lời dẫn trực tiếp ấy. 

Câu 4 (0,25 điểm). Kể tên một tác phẩm và tên tác giả trong chương trình Ngữ văn 9 có sự gặp 

gỡ tư tưởng với bài thơ có khổ thơ trên: tự nhắc lòng mình đạo lý uống nước nhớ nguồn, ân 

nghĩa thủy chung cùng quá khứ.  

PHẦN II. TẬP LÀM VĂN:  

Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn nêu lên giải pháp sử dụng thông minh điện thoại thông minh.  

Câu 2 (5,0 điểm). Những tâm tình của người cha gửi gắm trong 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" 

(Y Phương - Nói với con – Ngữ văn 9, tập hai). 

- 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. 

  

https://doctailieu.com/de-thi-thu-vao-lop-10/mon-van-c12240


Đáp án đề thi thử vào 10 môn Văn trường THCS Lê Ninh - Hải Dương (tham 

khảo) 

PHẦN I. ĐỌC - HIỂU 

Câu 1 (0,75 điểm).  

Nhận xét trên nói đến bài thơ Ánh trăng của tác giả Nguyễn Duy. 

Khổ thơ có nội dung thể hiện rõ nhất nhận xét trên là 2 khổ thơ cuối của bài Ánh trăng: 

“Ngửa mặt lên nhìn mặt 

có cái gì rưng rưng 

như là đồng là bể 

như là sông là rưng. 

 

“trăng cứ tròn vành vạnh 

kể chi người vô tình 

ánh trăng im phăng phắc 

đủ cho ta giật mình.” 

Câu 2 (1,0 điểm).  

- Hoàn cảnh ra đời: Bài thơ sáng tác năm 1978, ba năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước, tác giả đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. 

- Mối quan hệ giữa hoàn cảnh với điều tác giả gửi gắm: Bài thơ là lời nhắc nhở kịp thời thấm thía 

để con người biết trân trọng ân nghĩa sống thủy chung. 

Nêu hoàn cảnh ra đời của bài thơ, hoàn cảnh ấy có mối liên hệ như thế nào tới chủ đề tác phẩm?  

Câu 3 (1,0 điểm). Đang cập nhật... 

Câu 4 (0,25 điểm). Bài thơ Bếp lửa - Bằng Việt. 

PHẦN II. TẬP LÀM VĂN 

Câu 1. 



Tham khảo: Nghị luận về vấn đề sử dụng điện thoại của học sinh hiện nay 

Câu 2. 

 

– Khái quát nội dung của bài thơ: Xuyên suốt bài thơ là nguồn cảm hứng, tình cảm thiêng liêng 

tình phụ tử, còn song song với tình cảm yêu quê hương đất nước. Bài thơ cho ta thấy cái nhìn 

nhân văn, cao cả của tác giả qua cách giáo dục con mình. 

– Bút pháp nghệ thuật của tác giả: 

+ Sử dụng những ngôn ngữ mộc mạc giản dị, nhưng có sức gợi hơn bất kỳ một thủ pháp nghệ 

thuật cao siêu nào. 

+ Những lời thơ của tác giả cũng như chính cái bụng, con người tác giả cũng giống như bao con 

người dân tộc khác sống ngay thẳng, kiên trung, kiên cường và gắn bó với núi non quê hương đất 

nước. 

   Trong khổ thơ đầu tiên Y Phương viết: 

Chân phải bước tới cha 

Chân trái bước tới mẹ 

Một bước chạm tiếng nói, 

Hai bước tới tiếng cười 

– Ý nghĩa của hình ảnh gia đình trong khổ thơ này: Y Phương đã vẽ ra một ngôi nhà hạnh phúc 

nhất, nơi mà đứa trẻ sinh ra được nhận đầy đủ tình yêu thương của người cha, người mẹ. Mái ấm 

gia đình là chiếc nôi đầu tiên mà một em bé cần có. Chiếc nôi này sẽ chấp cánh cho con những 

giấc ngủ ngon, với những ước mơ đẹp, nuôi dưỡng tâm hồn con khi trưởng thành. 

Tham khảo: Cảm nhận về tình cha con trong Nói với con - Y Phương 

-/- 

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! 
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