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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRUNG TÂM BDVH EDUFLY 
ĐỀ THI THỬ LẦN 1 VÀO LỚP 10 

Môn Ngữ văn 

Năm học 2019 – 2020 

Ngày thi: 12/01/2020 

Thời gian làm bài: 120 phút 

(Không kể thời gian phát đề) 

Phần I: (6 điểm) 

Cho đoạn thơ sau trong bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu: 

Quê hương anh nước mặn, đồng chua 

Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá 

Anh với tôi đôi người xa lạ 

Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau 

Súng bên súng đầu sát bên đầu, 

Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ. 

Đồng chí! 

(Trích Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục) 

Câu 1. (1,5 điểm)  Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ. Tìm và giải nghĩa thành 

ngữ được sử dụng trong đoạn thơ trên? Thành ngữ đó cho em hiểu điều gì về 

cơ sở hình thành nên tình đồng chí của những người lính. 

Câu 2. (0,5 điểm) Xét theo cấu tạo ngữ pháp, câu thơ cuối đoạn thuộc kiểu 

câu gì? Nêu ngắn gọn tác dụng của việc sử dụng kiểu câu đó trong văn cảnh. 

Câu 3. (0,5 điểm) Giải nghĩa từ “tri kỉ”. Chép chính xác câu thơ trong một 

bài thơ mà em đã học cũng có từ “tri kỉ”. Ghi rõ tên tác giả và tác phẩm.  

Câu 4. (3,5 điểm) Với những ý nghĩa trong đoạn thơ trên, hãy viết đoạn 

văn (khoảng 12 câu), theo cách lập luận diễn dịch trình bày suy nghĩ của em về 

sự hình thành và phát triển nên tình đồng chí keo sơn của những người lính 

cách mạng. Trong đó có sử dụng một câu cảm thán và một câu ghép. (Gạch chân 

và ghi chú). 

Phần II: (4 điểm) 

Dưới đây là đoạn trích trong truyện ngắn “Làng” của nhà văn Kim Lân: 

“Về đến nhà, ông Hai nằm vật ra giường, mấy đứa trẻ thấy bố hôm nay có vẻ 

khác, len lét đưa nhau ra đầu nhà chơi sậm chơi sụi với nhau. Nhìn lũ con, tủi thân, 

nước mắt ông lão cứ giàn ra. Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư? Chúng 

nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư? Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu… ông lão nắm 

chặt hai tay rít lên: 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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-Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống Việt gian 

bán nước để nhục nhã thế này?” 

(Trích Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục 2016) 

Câu 1. (0,5 điểm) Tại sao khi rời phòng thông tin, ông Hai đang rất phấn 

khởi “ruột gan ông lão cứ múa cả lên” vậy mà giờ đây “về đến nhà”, ông lại 

“nằm vật ra giường”, “tủi thân”, “nước mắt cứ giàn ra”? 

Câu 2. (1,0 điểm) Câu văn “- Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm 

mà đi làm cái giống Việt gian bán nước để nhục nhã thế này?” sử dụng hình thức 

ngôn ngữ độc thoại hay độc thoại nội tâm? Việc lựa chọn hình thức ngôn ngữ 

ấy nói lên tâm trạng gì của ông Hai? 

Câu 3. (2,5 điểm) Nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “Làng” là một 

người nông dân yêu làng, yêu nước tha thiết và được khắc họa tâm lí một cách 

sống động. Niềm vui, sự tự hào về làng quê được ông thể hiện chân thành với 

tất cả mọi người nhưng trong những hoàn cảnh éo le đầy thử thách, ông lại trăn 

trở, dằn vặt một mình. Từ hình tượng ông Hai và những hiểu biết xã hội, em 

hãy viết một đoạn văn nghị luận khoảng nửa trang giấy thi trình bày suy nghĩ 

của em về sự chia sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống.  

 

-------------------------- HẾT -------------------------- 

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 

 

 

Họ và tên thí sinh: ………………………………………Số báo danh:………........... 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRUNG TÂM BDVH EDUFLY 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ LẦN 1  

Môn Ngữ văn 

Năm học 2019 – 2020 

Ngày thi: 12/01ư/2020 

Thời gian làm bài: 120 phút 

(Không kể thời gian phát đề) 
HƯỚNG DẪN CHẤM 

CÂU YÊU CẦU ĐIỂM 

Phần I 

Câu 1 

(1,5 điểm) 

-Hoàn cảnh ra đời: được sáng tác vào năm 1948, sau khi tác 

giả cùng đồng đội tham gia chiến đấu trong chiến dịch Việt 

Bắc thu đông. 

- Thành ngữ: “nước mặn đồng chua” là vùng đất nhiễm mặn ở 

ven biển và vùng đất phèn có độ chua cao, là những vùng đất 

xấu khó trồng trọt 

- Một trong những cơ sở hình thành nên tình đồng chí là sự 

giống nhau về hoàn cảnh xuất thân. Họ ra đi từ những miền 

quê nghèo, họ thuộc giai cấp nông dân.  

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Câu 2 

(0,5 điểm) 

- Câu thơ cuối: “Đồng chí!” là câu đặc biệt. 

- Là tiếng gọi gần gũi, cảm động, thiêng liêng của những người 

lính. 

0,25 

0,25 

Câu 3 

(0,5 điểm) 

-“Tri kỉ” có nghĩa là những người bạn thân, hiểu nhau sâu sắc. 

- “hồi chiến tranh ở rừng 

  vầng trăng thành tri kỉ” 

- Bài thơ “Ánh trăng”, tác giả Nguyễn Duy 

0,25 

0,25 

Câu 4 

(3,5 điểm) 

*Hình thức: 

- Đảm bảo độ dài theo yêu cầu, trình bày theo phương thức 

diễn dịch: câu chủ đề là câu mở đầu đoạn văn. 

- Sử dụng 1 câu cảm thán và 1 câu ghép, gạch chân dưới các 

câu đó. 

*Nội dung: Khẳng định những cơ sở hình thành nên tình đồng 

chí và sự phát triển ngày càng trở nên gắn bó, bền chặt của họ. 

- Họ có sự tương đồng trong hoàn cảnh xuất thân: đều ra đi từ 

những miền quê nghèo, xác xơ: vùng ven biển nhiễm mặn hoặc 

từ vùng đồi núi, trung du khó canh tác; đều là những người 

nông dân mặc áo lính. 

- Cùng chung lí tưởng chiến đấu và lòng quyết tâm bảo vệ nền 

độc lập của dân tộc. Từ những người xa lạ, họ đã quy tụ trong 

cùng một đội ngũ. 

- Cao trào của tình cảm là khi họ gắn bó, đồng cảm trong cuộc 

chiến đấu sinh tử: “Súng bên súng…” 

- Khai thác những tín hiệu nghệ thuật ngôn từ: chữ “anh” và 

“tôi” tách biệt thành 2 dòng thơ, cho đến những câu sau đã kết 

hợp trong một dòng thơ, trở thành “đôi tri kỉ” và kết lại là hai 

chữ “đồng chí” rưng rưng cảm động. Điệp từ “súng, đầu, bên” 

thể hiện sự quấn quýt, gắn kết với nhau trong tình cảm.  

 

0,5 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 
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Phần II 

Câu 1 

(0,5 điểm) 

-Vì ông Hai nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc, phản bội cách 

mạng. Những người mới lên nơi tản cư đã kể lại rất rõ ràng, cụ 

thể càng khiến ông bàng hoàng, đau xót. 

0,5 

Câu 2 

(1,0 điểm) 

-Ngôn ngữ độc thoại. 

- Thể hiện nỗi uất ức, căm giận của ông Hai, không tỏ bày cùng 

ai, ông đành nói với chính mình. 

0,5 

 

0,5 

Câu 3 

(2,5 điểm) 

*Hình thức: 

- Đảm bảo độ dài 2/3 trang giấy thi. 

- Diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi dùng từ, đặt câu. 

*Nội dung:  

Học sinh có thể lập luận bằng nhiều cách khác nhau để bộc lộ 

những suy nghĩ riêng, làm sáng tỏ vấn đề. Giáo viên chấm linh 

hoạt, tôn trọng ý kiến của học sinh, đánh giá cao ý tưởng sáng 

tạo. Nên chú ý đến tính tổng thể, trọn vẹn của bài viết; tính chặt 

chẽ, thuyết phục trong lập luận; kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng; 

tránh việc cho điểm một cách cứng nhắc. 

a. Giải thích khái niệm về sự chia sẻ: là san sẻ những gì mình 

có với người khác; cùng vui, cùng buồn với người khác, khi họ 

có niềm vui hoặc khi họ gặp khó khăn, gian khổ; sẵn sàng giúp 

đỡ họ khi họ không có khả năng thực hiện. 

b. Bàn luận: 

- Sự đồng cảm và chia sẻ được thể hiện qua các mối quan hệ: 

+ Giữa con người với con người 

+ Giữa các thành viên trong gia đình với nhau 

+ Giữa học đường, tập thể, xã hội, toàn cầu… 

- Những biểu hiện của đồng cảm và chia sẻ: 

+ Về vật chất: chúng ta có thể quyên góp, ủng hộ bằng nhiều 

cách để giúp đỡ những người gặp hoạn nạn, khó khăn. 

+ Về tinh thần: chúng ta biết lắng nghe, mở lòng để thấu hiểu 

họ, thể hiện tình cảm, sự thấu hiếu đối với những người gặp 

khó khăn 

+ Về công sức: có thể góp sức xây dựng nên nơi cư trú hay xây 

dựng trường học cho những nơi khó khăn,…. 

c. Ý nghĩa của sự đồng cảm và chia sẻ; bài học nhận thức và 

hành động: 

- Đối với người nhận: những người gặp khó khăn sẽ rất vui, họ 

cảm thấy được an ủi, được quan tâm và chia sẻ 

- Đối với người ủng hộ: những người ủng hộ sẽ được an lòng, 

cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản và sống tốt hơn. 

- Đồng cảm và chia sẻ đều mang lại lợi ích cho cả hai bên, giúp 

cho tinh thần của học trở nên thư thái và được yêu thương hơn. 

- Chia sẻ là một hành động tốt trong xã hội bây giờ 

- Chúng ta hãy quan tâm và chia sẻ để giúp những người xung 

quanh 
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