
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ 

 

Đề gồm có 01 trang 

 

KÌ THI KHẢO SÁT TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM 2021 

Môn thi: Ngữ văn 

Ngày thi: 25/4/2021  

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề 

 

 

I. Đọc hiểu (2,0 điểm) 

 Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: 

     Người có tính khiêm tốn thường hay tự cho mình là kém, còn phải phấn đấu thêm, trau dồi 

thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều thêm nữa. Người có tính khiêm tốn không bao giờ chịu 

chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại, lúc nào cũng cho sự 

thành công của mình là tầm thường, không đáng kể, luôn luôn tìm cách để học hỏi thêm nữa. 

     Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế? Đó là vì cuộc đời là một cuộc đấu tranh bất tận, 

mà tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa 

đại dương bao la. Sự hiểu biết của mỗi cá nhân không thể đem so sánh với mọi người cùng chung 

sống với mình. Vì thế, dù tài năng đến đâu cũng luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi. 

     … 

    Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đường đời. 

(Trích Tinh hoa xử thế, Lâm Ngữ Đường, Ngữ văn 7, tập 2, NXB Giáo dục, 2015, tr.70 – 71) 
 

Câu 1. (0,25 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên. 

Câu 2. (0,25 điểm) Tìm hàm ý trong câu văn: Tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan 

trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước nhỏ giữa đại dương bao la. 

Câu 3. (0,5 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn 

văn thứ nhất. 

Câu 4. (0,5 điểm) Em có đồng tình với ý kiến: Dù tài năng đến đâu cũng luôn luôn phải 

học thêm, học mãi mãi? Vì sao? 

II. Làm văn (8,0 điểm) 

Câu 1. (3,0 điểm) 

Trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trong phần đọc hiểu “Khiêm tốn là một điều không thể 

thiếu cho những ai muốn thành công trên đường đời” bằng một đoạn văn khoảng 12 đến 15 câu 

có sử dụng phép nối. 

Câu 2. (5,0 điểm) 

Cảm nhận của em về hai đoạn thơ sau: 

Một bếp lửa chờn vờn sương sớm  

Một bếp lửa ấp iu nồng đượm  

Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.  

[…] 

Tám năm ròng, cháu cùng bà nhóm lửa  

Tu hú kêu trên những cánh đồng xa  

Khi tu hú kêu, bà còn nhớ không bà  

Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế.  

Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế! 

Mẹ cùng cha công tác bận không về,  

Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe  

Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học.  

Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc,  

Tu hú ơi! Chẳng đến ở cùng bà,  

Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa?  
(Trích Bếp lửa, Bằng Việt, Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2016, tr143, 144) 

............................ Hết ........................  
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Câu Sơ lược lời giải Điểm 

 I. Đọc hiểu  

1 Phương thức biểu đạt chính: nghị luận.  0,25 

2 Cần khiêm tốn để học hỏi. 0,25 

3 
- Biện pháp: điệp ngữ (Người có tính khiêm tốn….) 

- Tác dụng: Nêu lên những biểu hiện của người có đức tính khiêm tốn. 
0,5 

4 

- Đồng tình với quan điểm trên 

- Vì: 

+ Tài năng là cái vốn có, nó chỉ thực sự phát huy khi ta có kiến thức và vận dụng 

kiến thức vào thực tiễn. 

+ Kiến thức là đại dương, không chỉ vậy mỗi ngày lượng kiến thức mới lại có thêm. 

Bởi vậy chúng ta cần liên tục trau dồi để làm phong phú tri thức của bản thân. 

0,5 

 

 

 II. Làm văn  

1 

(3,0 

điểm) 

1. Yêu cầu về kĩ năng 

a. Thí sinh viết đúng hình thức của một đoạn văn nghị luận xã hội về tư tưởng đạo 

lí; lí lẽ và dẫn chứng phù hợp; diễn đạt lưu loát, mạch lạc ; đoạn văn đảm bảo dung 

lượng từ 12 đến 15 câu; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu. 

- Nếu thí sinh viết nhiều đoạn văn thì chỉ chấm đoạn văn đầu tiên. 

- Nếu thí sinh viết không đảm bảo dung lượng thì trừ 0,25 điểm. 

- Thí sinh không đưa dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp với vấn đề nghị 

luận thì trừ 0,25 điểm. 

 

 

 

b. Đoạn văn có sử dụng phép nối, gạch chân phép nối.  0,5 

2. Yêu cầu về kiến thức : Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần làm 

rõ được các nội dung cơ bản sau : 
 

a. Nêu vấn đề nghị luận : Sự cần thiết của đức tính khiêm tốn  0,25 

b. Giải thích  

- Khiêm tốn là thái độ, cách ứng xử nhã nhặn, không tự đề cao mình, đánh giá đúng 

mực về bản thân, luôn học hỏi người khác và biết kính trên nhường dưới. 

- Thành công là đạt được kết quả như mong muốn, thực hiện được mục tiêu đề ra. 

-> Khiêm tốn và thành công có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, có khiêm tốn mới 

có được thành công thực sự trên đường đời. 
 

0,5 

 

c. Bàn luận, mở rộng 

- Khiêm tốn là động lực để thành công vì người khiêm tốn tự nhận ra mặt hạn chế của 

bản thân - là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la để luôn có tinh thần cầu tiến. 

- Đạt được thành công mà không khiêm tốn dẫn đến tự cao tự đại tất yếu sẽ thất bại. 

Ngược lại, biết khiêm tốn, không ngừng học hỏi để làm đầy, làm phong phú vốn tri 

thức của bản thân thì thành công sẽ lớn hơn, vinh quang hơn. 

- Khiêm tốn là cơ  sở nền tảng của nhiều đức tính cao đẹp khác: tự trọng, trung thực, 

tôn trọng người khác,.. được mọi người yêu quý. 

1,25 
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Câu Sơ lược lời giải Điểm 

- Khiêm tốn không có nghĩa là nhún nhường, tự ti; 

- Phê phán những kẻ thiếu khiêm tốn, luôn tự cao tự đại, cho mình tài giỏi hơn 

những người khác. 

(HS nêu dẫn chứng và lý giải) 

d. Bài học nhận thức và hành động 

- Khiêm tốn giúp chúng ta ngày càng hoàn thiện mình và không ngừng phấn đấu 

vươn lên để đạt được thành công trong cuộc sống. 

- Liên hệ bản thân. 

0,5 

 

 

2 

(5,0 

điểm) 

Yêu cầu về kĩ năng 

Biết cách làm bài nghị luận văn học; sử dụng tốt thao tác giải thích, chứng minh, 

phân tích nhân vật văn học; kết cấu chặt chẽ; bố cục đầy đủ; luận điểm rõ ràng, lí lẽ, 

dẫn chứng hợp lí; diễn đạt lưu loát, mạch lạc, có cảm xúc; không mắc lỗi về chính 

tả, dùng từ, đặt câu. 

 

Yêu cầu về kiến thức 

2.1. Mở bài 

- Giới thiệu chung về Bằng Việt và Bếp lửa. 

- Nêu vấn đề nghị luận: Nhớ bếp lửa, nhớ về tuổi thơ trong suốt tám năm tác giả 

sống bên bà, từ đó khơi gợi tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước. 

 

0,5 

 

2.2. Thân bài  

a. Khái quát (Hoàn cảnh sáng tác và vị trí đoạn trích)  

- Bài thơ được sáng tác năm 1963, khi Bằng Việt đang đi du học ở bên Liên Xô cũ.   

- Đoạn trích là khổ thơ thứ nhất và khổ thơ thứ ba trong bài thơ, tiêu biểu cho cảm 

xúc chủ đạo và giá trị nghệ thuật của tác phẩm.  

 

0,5 

 

b. Phân tích đoạn thơ 

b1. Khổ 1.  

- Hình ảnh bếp lửa gần gũi thân quen: Cách sử dụng điệp ngữ một bếp lửa như khắc 

sâu điểm nhớ trong tiềm thức đối với mỗi người; từ láy chờn vờn gợi hình, gợi tả 

ngọn lửa ấm quấn quýt; từ ấp iu gợi liên tưởng đôi bàn tay ấp ủ và nâng niu của bà. 

- Cảm xúc tha thiết của cháu: Cháu thương bà, động từ thương diễn tả trực tiếp, 

giản dị nỗi nhớ thương da diết; từ cảm thán biết mấy biểu lộ sự thấu hiểu tận cùng 

nắng mưa vất vả, nhọc nhằn, lam lũ của đời bà. 

-> Bếp lửa gắn với bà, là hình ảnh chủ đạo khơi nguồn cho dòng hồi tưởng, những 

kí ức ùa về. 

1,0 

b.2. Khổ 3. Kỉ niệm tuổi thơ của cháu bên bà và bếp lửa trong những năm kháng 

chiến chống Pháp 

- Giọng thơ thủ thỉ như giọng kể: có thời gian tám năm ròng, không gian, sự việc và 

các nhân vật cụ thể cháu cùng bà nhóm lửa. 

- Âm điệu bồi hồi, tha thiết  

+ Tiếng chim tu hú: báo hiệu hè về trên những cánh đồng xa như giục giã mùa lúa 

chín, gợi nhớ câu chuyện bà kể những ngày ở Huế - lời thủ thỉ tâm tình của bà thổi 

vào tâm hồn cháu tình yêu quê hương đất nước. 

+ Câu hỏi tu từ Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế  gợi nỗi nhớ khắc khoải. 

+ Nhân hóa Tu hú ơi! Chẳng đến ở cùng bà bộc lộ kín đáo, ý nhị tình cảm, thương 

yêu, xót xa của tác giả trước nỗi cô đơn và sự vất vả của bà.  

1,5 
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Câu Sơ lược lời giải Điểm 

- Hình ảnh chân thực và xúc động: 

+ Cặp hình ảnh song hành quấn quýt bà – cháu thể hiện sự gắn bó.  

+ Điệp cấu trúc: Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe/Bà dạy cháu làm, bà chăm 

cháu học diễn tả một cách sâu sắc tình thương, sự chăm chút ân cần của người bà 

dành cho cháu. 

-> Bếp lửa đã đánh thức kỉ niệm những năm tháng tuổi thơ cháu sống xa cha mẹ khi 

đất nước có chiến tranh nhưng cháu được sống bình yên trong sự dạy dỗ và tình yêu 

thương của  người bà tảo tần, giàu đức hi sinh.  

 

b.3. Khái quát nội dung các khổ thơ còn lại  

- Tình cảm bà cháu hòa quyện trong tình yêu quê hương, Tổ quốc, yêu cách mạng. 

Bà là người giữ lửa, truyền lửa cho cháu trong những năm tháng tuổi thơ gian khó, 

trong cuộc kháng chiến chống Mĩ của cả dân tộc. 

- Từ cảm xúc nhớ thương của cháu chuyển sang những suy ngẫm sâu sắc về cuộc 

đời vất vả, nhọc nhằn, lam lũ, về ân sâu nghĩa nặng của bà. Bà đã làm công việc 

khởi đầu của một ngày – nhóm bếp lửa mỗi sớm mai và cũng làm công việc cao quý 

khởi đầu cho một đời người – nuôi dưỡng tâm hồn cháu. Hình ảnh người bà trong 

bài thơ tiêu biểu cho vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam. 

0,5 

 

c. Đánh giá, liên hệ mở rộng 

- Thể thơ tự do; ngôn ngữ thơ giản dị, gần gũi, cảm xúc mãnh liệt, chân thành và đậm 

chất triết lí sâu xa; kết hợp nhuần nhuyễn giữa miêu tả, tự sự, biểu cảm và nghị luận. 

- Tình yêu thương và lòng biết ơn bà chính là một biểu hiện cụ thể của sự gắn bó với 

gia đình, quê hương, khởi nguồn của tình yêu đất nước. Nhờ thế tình cảm bà cháu trở 

nên thiêng liêng, cao đẹp và mang dấu ấn thời đại.  

- Bài thơ chứa đựng triết lí sâu sắc, thầm kín: Tình cảm gia đình mang giá trị nhân 

văn sâu sắc, có sức lay động đến đời sống tâm hồn của con người; những gì thân thiết 

nhất của tuổi thơ đều có sức lan tỏa, nâng bước con người suốt hành trình của cuộc 

đời. 

0,5 

2.3. Kết bài 

- Khẳng định vấn đề nghị luận.  

- Liên hệ bản thân. 

0,5 

 Cộng 10,0 

Lưu ý: 

- Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm 

của thí sinh, tránh đếm ý cho điểm. Chỉ cho điểm tối đa mỗi phần khi bài viết đảm bảo cả yêu 

cầu về kiến thức và kĩ năng. 

- Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong việc 

vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.  

- Việc chi tiết hóa điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng số 

điểm của mỗi ý và được thống nhất. Điểm từng phần và cả bài thi không làm tròn. 

 

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

 

 


