TRƯỜNG THCS PHƯỚC THĂNG
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
HỌ VÀ TÊN GV: TRẦN THỊ LOAN PHỤNG
MÔN: NGỮ VĂN
SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 038.300.6660
THỜI GIAN: 120 PHÚT
Đề số 1
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề
PHẦN I: (4 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Tính đến 7 giờ ngày 11/7/2020, dịch bệnh Covid-19 đã lan rộng đến 213 quốc gia và
vùng lãnh thổ trên thế giới. Có 12.614.187 người nhiễm bệnh, trong số đó 561.980 người tử
vong.
Đại dịch Covid-19 đã gây hoảng loạn và xáo trộn trên 213 toàn cầu. Việc cách li và
phong tỏa diễn ra ở nhiều nơi. Các công ti xí nghiệp, trường học đóng cửa hàng loạt. Sản
xuất đình trệ, kinh doanh thua lỗ, giáo dục gián đoạn, nhiều hoạt động thường nhật trong
cuộc sống cũng không thể tiếp tục.
Con người đối mặt với những thách thức lớn và nhận ra một trong những cách chống chọi
với hoàn cảnh chính là quan sát và lắng nghe những gì đang diễn ra để có những điều
chỉnh phù hợp với tình hình thực tại.
Lắng nghe thế giới tự nhiên để tìm nguyên nhân dịch bệnh, chúng ta nhận ra con người
đang hủy hoại cuộc sống bình yên của nhiều loại, điều này buộc mỗi người phải thay đổi
cách đối xử với môi trường. Lắng nghe chính mình trong những ngày cách li xã hội, chúng
ta biết được những gì thật sự cần thiết cho bản thân và chọn lối sống đơn giản hơn, Lắng
nghe mọi người xung quanh, chúng ta thấu hiểu được bao nỗi niềm của những mảnh đời cơ
cực trong mùa dịch để rồi biết yêu thương nhiều hơn, biết chia sẻ để không ai bị bỏ lại phía
sau trong cuộc chiến chống Covid-19. Chắc hẳn đó cũng là lí do dẫn đến sự ra đời của cây
ATM gạo", của các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo và nhiều chính sách hỗ trợ khác diễn
ra trong thời gian này.
Đại dịch Covid-19 đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Nhưng nó cũng giúp chúng ta
phải nhìn lại nhiều thử và lắng nghe nhiều hơn.
(Thông tin tổng hợp từ báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt và nội dung chính của đoạn văn trên?
Câu 2. Dựa vào văn bản, hãy cho biết đại dịch Covid-19 đã gây ra những hoảng loạn vì xáo
trộn nào trên toàn cầu?
Câu 3. Chỉ ra phép liên kết câu được sử dụng trong đoạn cuối của văn bản. (0,5 điểm)
Câu 4. Viết một đoạn văn trình bày trách nhiệm của bản thân trong tình hình dịch bệnh
Covid đang diễn ra căng thẳng như hiện nay.
PHẦN II: Cảm nhận của em về những cảm xúc của nhà thơ Viễn Phương qua bài thơ
Viếng lăng Bác.

TRƯỜNG THCS PHƯỚC THĂNG

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
MÔN: NGỮ VĂN

Đề số 2
THỜI GIAN: 120 PHÚT
Môn thi: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề
PHẦN I. (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới :
... “Đọc sách là muốn trả món nợ đối với thành quả nhân loại trong quá khứ, là ôn
lại kinh nghiệm, tư tưởng của nhân loại tích lũy mấy nghìn năm trong mấy chục năm ngắn
ngủi, là một mình hưởng thụ các kiến thức, lời dạy mà biết bao người trong quá khứ đã khổ
công tìm kiếm mới thu nhận được. Có được sự chuẩn bị như thế thì một con người mới có
thể làm được cuộc trường chinh vạn dặm trên con đường học vấn, nhằm phát hiện thế giới
mới....
(Ngữ văn 9, tập 2)
Câu 1 (1 điểm)Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào ? Nêu phương thức biểu đạt
chính của văn bản đó .
Câu 2: (0.5 điểm) Câu “Đọc sách là muốn trả món nợ đối với thành quả nhân loại
trong quá khứ, là ôn lại kinh nghiệm, tư tưởng của nhân loại tích lũy mấy nghìn năm trong
mấy chục năm ngắn ngủi, là một mình hưởng thụ các kiến thức, lời dạy mà biết bao người
trong quá khứ đã khổ công tìm kiếm mới thu nhận được.” xét về cấu tạo thuộc kiểu gì ? Vì
sao em biết ?
Câu 3: (0,5 điểm) Xác định phép liên kết câu được sử dụng trong đoạn văn trên .
Câu 4:. (2,0 điểm). Từ đoạn văn trên, em hãy viết một văn bản ngắn ( khoảng 200
từ) trình bày suy nghĩ của bản thân về việc đọc sách.
PHẦN II: (6 điểm)
Truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng đã thể hiện thật cảm động tình cha con sâu
sắc và cao đẹp trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh.
( Theo Ngữ văn 9 tập 1,trang 202,NXBGD Việt Nam,2013)
Hãy phân tích đoạn trích đã học trong truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng để
làm sáng tỏ ý kiến trên.

