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ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 

Năm học: 2019-2020 

Môn: Tiếng Việt 

Thời gian làm bài: 60 phút 

TRƯỜNG THCS & LƯƠNG THẾ VINH 

 

Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm) 

Đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bẳng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng trước 

câu trả lời đúng: 

 “Căn nhà sàn chật ních người mặc quần áo như đi hội. Mấy cô gái vừa lùi vừa trải những 

tấm lông thú thẳng tắp từ đầu cầu thang tới cửa bếp giữa sàn. Bấy giờ, người già mới ra hiệu dẫn 

Y Hoa bước lên lối đi bằng lông thú mịn như nhung. Buôn Chư Lênh đã đón tiếp cô giáo đến mở 

trường bằng nghi thức trang trọng nhất dành cho khách quý”. 

(Buôn Chư Lênh đón cô giáo, Hà Đình Cẩn) 

1. Cô giáo đến Buôn Chư Lênh để làm gì? 

A. Để vận động trẻ em đến trường 

B. Để dạy học 

C. Để mở trường học 

D. Để trao phần thưởng cho học sinh giỏi 

2. Người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo Y Hoa như thế nào? 

A. Bằng thái độ nhiệt tình, chu đáo 

B. Bằng nghi thức trang trọng nhất dành cho khách quý 

C. Bằng cử chi vồn vã và rất chân tình 

D. Bằng hình thức trang trí lịch thiệp 

3. Cách đón tiếp của người dân Chư Lênh đối với cô giáo thể hiện điều gì? 

A. Tấm lòng hiếu khách của bà con buôn làng. 

B. Khát khao được học chữ của bà con buôn làng. 

C. Thể hiện tình cảm yêu quý của bà con 

D. Cả ba đáp án trên 

4. Trong đoạn văn trên có bao nhiêu hình ảnh so sánh? 

A. Hai 

B. Ba 

C. Bốn 

D. Năm 

 

Phần II. Tự luận (8 điểm) 

Câu 1 (1 điểm) 

Cho tiếng “trắng”, hãy tạo thành 2 từ ghép và 2 từ láy. 

Câu 2 (1 điểm) 

Ghép thêm một bộ phận vào câu “Buôn Chư Lênh đón cô giáo” để được một câu: 

a. Có sử dụng 1 cặp quan hệ từ 

b. Có trạng ngữ chỉ thời gian 

Câu 3 (2 điểm): HS không nhớ 

Câu 4 (4 điểm): Viết bài văn tả quang cảnh buổi sáng nơi em sinh sống. 
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GỢI Ý ĐÁP ÁN 

Phần I. Trắc nghiệm 

1. C 

2. B 

3. D 

4. A (Căn nhà sàn chật ních người mặc quần áo như đi hội, lối đi bằng lông thú mịn như nhung). 

 

Phần II. Tự luận 

Câu 1.  

- Từ ghép: trắng bạc, trắng tinh 

- Từ láy: trắng trẻo, trăng trắng 

Câu 2. 

a. Vì Buôn Chư Lênh đón cô giáo nên tất cả mọi người rất hào hứng, phấn khởi. 

b. Ngày chờ đợi cuối cùng đã tới, Buôn Chư Lênh đón cô giáo bằng nghi thức cô cùng 

trang trọng. 

Câu 4.  

*Mở bài: Giới thiệu buổi sáng ở nơi em sinh sống (ở nơi nào? Nêu những nhận xét ban 

đầu: Em rất thích nơi em sinh sống vào buổi sáng, buổi sáng nơi em ở có có những điểm 

đặc biết ít nơi nào có,…) 

*Thân bài: 

- Tả bao quát: 

+ Không khí buổi sáng: mát lành, dịu nhẹ vẫn còn hơi sương 

+ Quang cảnh thiên nhiên đặc trưng (đường phố nhỏ chật với những tiếng giao bán 

hàng/cánh đồng lúa chín/gần công viên/gần hồ nước,…) 

- Tả chi tiết: có thể lựa chọn tả theo trình tự thời gian: 

+ Khi trời chưa sáng hẳn: 

 Trời mát mẻ, dễ chịu 

 Bầu trời tôi tối 

 Mới có ít nhà bật đèn vì mọi người vẫn say giấc ngủ 

 Có một vài người qua lại trên đường tập thể dục 

+ Khi trời bắt đầu sáng: 

 Bầu trời bắt đầu sáng tỏ, có thể nhìn rõ vạn vật 

 Hầu hết các nhà đã thức dậy 

 Mặt trời đã dần dần xuất hiện 

 Trên đường người qua lại bắt đầu nhiều 

+ Khi trời sáng hẳn: 

 Mặt trời đã lên cao, trời trong xanh 

 Nắng bắt đầu gay gắt 

 Mọi người đã bắt đầu công việc cho ngày mới: người lớn bắt đầu đi làm, trẻ con 

đến trường,… 

 Gió thổi những cơn nhẹ nhàng,… 

*Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về buổi sang ở nơi em sinh sống: 

- Nêu tình cảm với nơi sinh sống, với quê hương 

- Em gắn bó với quê hương như thế nào? 



 

TRUNG  TÂM BDVH EDUFLY 

130B Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội  

Hotline: 0987 708 400 0888 588 683  

 


