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TRƯỜNG THCS DUY TÂN 

PHÒNG GD KINH MÔN 

 

DỀ GIỚI THIỆU THI TUYỂN SINH LỚP 10 

NĂM HỌC 2020-2021 

Môn thi: Ngữ văn 

Thời gian làm bài: 120 phút 

NĂM HỌC 2019-2020 

Môn thi: Ngữ văn 

Thời gian làm bài: 120 phút 

Đề thi gồm: 06 câu, 01 trang 

Ngày thi: 18/04/2019 

I. Phần đọc - hiểu (3,0 điểm) 

             Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 

           "Còn chúng tôi thì chạy trên cao điểm cả ban ngày. Mà ban ngày chạy trên cao điểm 

không phải chuyện chơi. Thần chết là một tay không thích đùa. Hắn ta lẩn trong ruột những 

quả bom. Tôi bây giờ còn một vết thương chưa lành miệng ở đùi. Tất nhiên, tôi không vào 

viện quân y. Việc nào cũng có cái thú của nó." 

                     (Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi, Ngữ văn 9 tập 2, NXB GD, 2010 ) 

Câu 1 ( 1,5 điểm): Tác phẩm trên được kể thứ ngôi thứ mấy? Người kể chuyện là ai? Nêu 

vai trò của ngôi kể đó? 

Câu 2( 0,5 điểm): Chỉ ra một câu phủ định có trong đoạn văn. 

Câu 3 ( 1,0 điểm): Những câu văn trên giúp em hiểu gì về thế hệ trẻ Việt nam trong cuộc 

kháng chiến chống Mĩ của dân tộc? 

II. Phần Tập làm văn (7,0 điểm) 

Câu 4 (2,0 điểm): Từ các nhân vật trong đoạn trích trên (Đoạn trích Những ngôi sao xa 

xôi- Lê Minh Khuê) và những hiểu biết thực tế, em hãy viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về 

lòng dũng cảm trong cuộc sống. 

Câu 5 (5,0 điểm):  

   Nêu cảm nghĩ của em về đoạn thơ sau trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu: 

Ruộng nương anh gửi bạn thân cày 

Gian nhà không mặc kệ gió lung lay 

Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính. 

Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh 

Sốt run người, vừng trán ướt mồ hôi. 

Áo anh rách vai 

Quần tôi có vài mảnh vá 

Miệng cười buốt giá 

Chân không giày 

Thương nhau tay nắm lấy bàn tay. 

 

Đêm nay rừng hoang sương muối 

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới 

Đầu súng trăng treo. 

     (Ngữ văn 9, trang 128, 129, Tập 1, NXBGD 2017) 

 

---------- Hết ---------- 
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TRƯỜNG THCS DUY TÂN 

PHÒNG GD KINH MÔN 

DỀ GIỚI THIỆU THI TUYỂN SINH 

LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021 

Môn thi: Ngữ văn 

Thời gian làm bài: 120 phút 

I. Phần đọc - hiểu (3,0 điểm) 

Câu 1 (1,5 điểm) 

* Yêu cầu: 

- Ngôi kể thứ nhất (0,25 điểm); người kể chuyện: Phương Định (0,25đ) 

- Vai trò của ngôi kể: 1 điểm 

+  Tạo điều kiện thuận lợi để tác giả tập trung miêu tả thế giới nội tâm, nhân vật ( 0,5 điểm) 

+ Tạo ra một điểm nhìn phù hợp để miêu tả hiện thực cuộc chiến đấu ở một trọng điểm trên 

tuyến đường Trường Sơn ( 0,5 điểm) 

* Hướng dẫn chấm:  

+ Mức tối đa (1,5 điểm): Đảm bảo yêu cầu trên. 

+ Mức chưa tối đa (0,25 -> 1,25đ): Bài làm chưa đảm bảo yêu cầu, còn thiếu hoặc sai. Tùy 

mức độ GV cho điểm phù hợp. 

+ Mức không đạt (0 điểm): Trả lời sai hoàn toàn hoặc không làm bài. 

Câu 2 (0,5 điểm) 

* Yêu cầu: 

- HS chọn một trong 5 câu phủ định đều được: 

+ Mà ban ngày chạy trên cao điểm không phải chuyện chơi 

+ Thần chết là một tay không thích đùa. 

+ Tôi bây giờ còn một vết thương chưa lành miệng ở đùi 

+Tất nhiên, tôi không vào viện quân y. 

* Hướng dẫn chấm:  

+ Mức tối đa (0,5 điểm): Đảm bảo yêu cầu trên 

+ Mức không đạt (0 điểm): Trả lời sai hoàn toàn hoặc không làm bài. 

Câu 3 (1,0 điểm): 

* Yêu cầu:  

- Hình thức : Viết đoạn văn ngắn (0,25 điểm) 

- Nội dung: 0,75 điểm 

+ Đó là những cô gái có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc… 

+ Gan dạ, dũng cảm, không sợ hi sinh.. 

+ Có lí tưởng sống cao đẹp, sẵn sàng hi sinh tuổi trẻ để dấn thân vào chiến trường bom đạn.. 

* Mức tối đa: 1 đ 

- Đảm bảo yêu cầu trên 

* Mức chưa tối đa: 0,25 -> 0,75đ 

- Có viết nhưng chưa đủ ý 

* Mức không đạt: 

- Không viết được hoặc viết sai hoàn toàn 

II. TẬP LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm) 

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


Đề thi thử tuyển sinh vào 10 môn văn 2021 – Doctailieu.com sưu tầm 

a. Đảm bảo thể thức của một đoạn văn: Học sinh viết một đoạn văn có cấu tạo 3 phần, diễn 

đạt trôi chảy, liên kết câu chặt chẽ.   

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: ý nghĩa của lòng dũng cảm trong cuộc sống.  

c. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn: Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ 

giữa lí lẽ và dẫn chứng. Có thể viết đoạn văn theo hướng sau: 

+ Mở đoạn: Giới thiệu về ý nghĩa của lòng dũng cảm trong cuộc sống. (0,25 điểm) 

+ Thân đoạn:  

 - Giải thích: dũng cảm là không sợ hiểm nguy, khó khăn. Người có lòng dũng cảm là 

người không run sợ, không hèn nhát, dám đứng lên đấu tranh chống lại cái xâu, cái ác, các 

thế lực tàn bạo để bảo vệ công lí, chính nghĩa. (0,25 điểm) 

- Ý nghĩa của lòng dũng cảm : (1,0 điểm)  

+Dũng cảm là phẩm chất tốt đẹp của con người ở mọi thời đại: 

+ Lòng dũng cảm là nghị lực, là sức mạnh, là ý chí kiên cường để con người có thể vượt lên 

mọi gian nan thử thách, để có được sức mạnh chế ngự thiên nhiên, chiến thắng kẻ thù … và 

nhiều khi là để chiến thắng bản thân mình 

. Trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam ( lấy dẫn chứng) 

. Ngày nay: trên mặt trận lao động sản xuất, đấu tranh phòng chống tội phạm ( nêu một vài 

tấm gương tiêu biểu của chiến sĩ cảnh sát, bộ đội …) 

. Trong cuộc sống hằng ngày: cứu người bị hại, gặp hoạn nạn 

+ Mở rộng, liên hệ thực tế: (0,25điểm) 

        Liên hệ tình hình biển Đông hiện nay, lòng dũng cảm của các chiến sĩ cảnh sát biển. 

đang ngày đêm bám biển đảo để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chủ quyền của dân tộc. 

         Phê phán những người nhầm tưởng lòng dũng ảm với hành động liều lĩnh, mù quáng, 

bất chấp công lí. Phê phán những người hèn nhát, bạc nhược không dám đấu tranh, không 

dám đương đầu với khó khăn thử thách để vươn lên trong cuộc sống 

+ Bài học nhận thức và hành động ( 0,25 điểm ) 

      Liên hệ: Bản thân đã dũng cảm trong những việc gì? Làm thế nào để rèn luyện đức tính 

này? 

 

* Mức tối đa ( 2 điểm): Đảm bảo tốt các yêu cầu trên. 

* Mức chưa tối đa: Cơ bản có các yêu cầu trên. Tuy nhiên còn lan man hoặc sơ sài … còn 

mắc lỗi về hình thức… 

  (Dựa vào chất lượng từng bài mà GV linh hoạt cho điểm cho phù hợp từ (0,25- 1,75 đ) 

* Mức không đạt: Lạc đề, sai về kiểu văn bản -> Không cho điểm. (điểm 0). 

 

Câu 2. (5 điểm) 

a. Về kĩ năng 

- Học sinh tạo lập được một  bài văn nghị luận văn học, thực hiện tốt các thao tác lập luận. 

- Biết chọn và phân tích những chi tiết nội dung và nghệ thuật đặc sắc  

- Bài viết mạch lạc, trong sáng, có cảm xúc, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 

b. Về kiến thức 

Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo được các ý cơ bản sau: 
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a. Mở bài: 

Giới thiệu nhà thơ Chính Hữu và bài thơ “Đồng chí” 

Dẫn dắt vào đoạn thơ. 

b. Thân bài: 

- Tình đồng chí là tình cảm đẹp, thiêng liêng cao cả, biểu hiện qua sự thấu hiểu, sẻ chia, là 

sự cảm thông sâu sắc những tâm tư,nỗi niềm của nhau (dẫn chứng). 

+"mặc kệ"cho thấy tư thế ra đi dứ tkhoát của người lính.Nhưng sâu xa trong lòng, họ vẫn da 

diết nhớ quê hương. 

+ Hình ảnh giếng nước gốc đa nhớ người ra lính càng tô đậm thêm sự gắnbó yêu thương 

của người lính đối với quê nhà. Hình ảnh ấy vừa được sửdụng như một phép hoán dụ, vừa 

được sử dụng như một phép nhân hóa. Nó giúp người lính diễn tảmột cách hồn nhiên và tinh 

tế tâm hồn mình. Giếng nước gốc đa kia nhớngười lính hay chính tấm lòng người ra lính 

không nguôi thương nhớ quê hương. 

- Không chỉ chia sẻ với nhau mọi tâm tư nỗi niềm, người lính còn cùng nhau chia sẻ những 

khó khăn gian khổ mà người lính phảichịu đựng, phải trải qua: 

       Tôi với anh……chân không giày 

+ Lời thơ mộc mạc, giản dị, hình ảnh thơ chân thực đầy ắp hơi thở của cuộc sống chiến 

trường. Phép liệt kê, phép đối được tác giả sử dụng hài hoà, nhuần nhuyễn khiến cho đoạn 

thơ như một thước phim thời sự chiến trường tái hiện lại những gian khổ mà người lính phải 

trải qua.  

+ Hình ảnh “miệng cười buốt giá”, Chính Hữu đã cho người đọc thấy được tinh thần lạc 

quan, vượt lên hoàn cảnh của các anh. 

- Một sức mạnh kì điệu giúp các anh vượt qua tất cả chính là tình đồng đội gắn bó, kéo sơn: 

Thương nhay tay nắm lấy bàn tay. 

+ Các anh nắm tay nhau để truyền hơi ấm, truyền sức mạnh cho nhau, sưởi ấm lòng nhau 

trong mùa đông buốt giá, cũng là truyền cho nhau niềm tin chiến đấu. Tình đồng chí đồng 

đội của các anh quả thật càng trong gian khổ lại càng toả sáng.  

- Ba câu thơ cuối là bức tranh đẹp vừa hiện thực vừa lãng mạn mang biểu tượng của tình 

đồng chí: 

+ Nổi bật trên nền cảnh rừng đêm hoang vắng, lạnh lẽo là hình ảnh người lính"đứng cạnh 

bên nhau" trong tư thế đầy chủ động, sắn sàng “chờ giặc tới”. Đó là hình ảnh cụ thể của tình 

đồng chí sát cánh bên nhau trong chiến đấu. 

+ “Đầu súng trăng treo” vừa thực vừa lãng mạn, vừa giản dị vừa khỏe khoắn, vừa lãng mạn 

vừa anh hùng, tạo nên vẻ đẹp của người lính thời chống Pháp. 

- Nghệ thuật: Giọng điệu tâm tình, thủ thỉ, những câu thơ sóng đôi, đối ứng đã diễn tả sinh 

động sự gắn kết, sẻ chia của những người lính. Sự kết hợp giữa hiện thực và lãng mạn, cách 

sử dụng hình ảnh vừa cụ thể lại vừa giàu sức khái quát đã tạo nên sức hấp dẫn cho đoạn thơ 

nói riêng và bài thơ nói chung. 

c. Kết bài: 

- Đánh giá khái quát về đoạn thơ 

- Liên hệ bản thân. 

+Mức tối đa (5,0 điểm):  Đáp ứng tốt các yêu cầu trên. 

 + Mức chưa tối đa (0,25 điểm đến 4,75 điểm): Chưa đáp ứng yêu cầu trên.  
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   Tùy mức độ, GV cho điểm phù hợp.  

+ Mức không đạt (0 điểm): Không đáp ứng được bất cứ yêu cầu nào trong các yêu cầu trên. 

* Lưu ý: Học sinh có thể có những cách trình bày và cách diễn đạt khác nhưng phải hợp 

lí. 

 

…………….. Hết ……………… 
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