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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2013 - 2014 

Ngày thi: 02 tháng 7 năm 2013 

Môn thi: NGỮ VĂN (Không chuyên) 

Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề thi có 01 trang, thí sinh không phải chép đề vào giấy thi) 
Câu 1: (1,5 điểm) 

           Hãy chép chính xác bốn câu thơ miêu tả về Thúy Vân trong đoạn trích Chị em Thúy Kiều (Truyện 

Kiều – Nguyễn Du). Cho biết bút pháp nghệ thuật đặc sắc được Nguyễn Du sử dụng ở bốn câu thơ đó. 

Câu 2: (1,5 điểm) 

            “Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu 

lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc …”. 

                                                                          (Ngữ văn 8, tập một, NXB Giáo dục, tr.42) 

a. Các câu trong đoạn văn trên được liên kết với nhau bằng phép lien kết nào là chủ yếu? Chỉ rõ từ 

ngữ được dùng để liên kết trong đoạn văn. 

b. Những từ ngữ nào trong đoạn văn có cùng trường từ vựng? Đặt tên cho từng trường từ vựng đó. 

Câu 3: (2 điểm) 

Viết một bài văn ngắn (15 đến 20 dòng) trình bày suy nghĩ của em về đức tính trung thực. 

Câu 4: (5 điểm) Thí sinh chọn một trong hai câu (câu 4.a hoặc 4.b) 

         4.a. Cảm nhận của em qua lời người cha nói với con trong đoạn thơ sau: 

… “Người đồng mình thương lắm con ơi  

Cao đo nỗi buồn  

Xa nuôi chí lớn  

Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn  

Sống trên đá không chê đá gập ghềnh  

Sống trong thung không chê thung nghèo đói  

Sống như sông như suối  

Lên thác xuống ghềnh  

Không lo cực nhọc  

Người đồng mình thô sơ da thịt  

Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con  

Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương  

Còn quê hương thì làm phong tục  

Con ơi tuy thô sơ da thịt  

Lên đường  

Không bao giờ nhỏ bé được  

Nghe con”. 

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

          4.b. Cảm nhận của em về nhân vật Vũ Nương trong tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương 

của Nguyễn Dữ. 
----------------  Hết ----------------- 

Giám thị không giải thích gì thêm. 
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