
                                                             

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

ĐỀ THI TUYỂN SINH 

VÀO TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM 2017 

Môn thi: Ngữ Văn 

(Dùng cho mọi thí sinh thi vào trường chuyên) 

Thời gian làm bài: 120 phút. 

Câu 1 (1,5 điểm) 

a) Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn văn bản sau: 

“Bước vào thế kỷ mới, muốn “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” thì chúng ta sẽ phải lấp 

đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu. Muốn vậy thì khâu đầu tiên, có ý 

nghĩa quyết định là hãy làm cho lớp trẻ - những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỷ tới 

– nhận ra điều đó, quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất”. 

(Vũ Khoan, Một góc nhìn của trí thức, Tập 1, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh) 

b) Phân tích giá trị của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ sau: 

“Quê hương là con diều biếc 

  Tuổi thơ con thả trên đồng” 

                                                                                       (Đỗ Trung Quân, Quê hương) 

Câu 2 (2,5 điểm) 

Trong bài thơ Nghe tiếng giã gạo, Hồ Chí Minh cho rằng “Sống ở trên đời”, con người phải “Gian 

nan rèn luyện mới thành công”. 

Em hãy viết một đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 10 câu văn) theo cách lập luận diễn dịch để 

trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến trên. 

Câu 3 (6,0 điểm) 

Phân tích nhân vật ông Hai trong truyện nắng Làng của nhà văn Kim Lân (SGK Ngữ văn 9, Tập 

một, NXB Giáo dục Việt Nam) để làm rõ: Ở người nông dân này, tình yêu làng tha thiết thống 

nhất với lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến. 

............................Hết................................... 


