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S  GIÁO D C VÀ ĐÀO T O 

THÀNH PH  H  CHÍ MINH 

 

Đ  CHÍNH THỨC 

KÌ THI TUY N SINH L P 10 THPT NĂM H C 2019 - 2020 

Môn thi: Ngữ văn 

Ngày thi: 02 tháng 6 năm 2019 

Th i gian làm bài: 120 phút (không kể th i gian phát đề) 

 

Câu 1: (3,0 điểm)  

Em hãy đọc đo n 2 văn bản sau và thực hiện các yêu cầu dưới: 

Văn bản 1: 

  Gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện các bức 

ảnh về việc làm tình nguyện của giới trẻ được chụp 

trước và sau khi hoàn thành các hoạt động tình 

nguyện như: xóa”điểm đen”về rác, sơn vẽ nhà mẫu 

giáo, tu sửa nhà tình thương, xây nhà cho người 

nghèo, kêu gọi không sử dụng đồ nhựa… 

 
(Hình ảnh một ngôi nhà trước và sau khi được các 

bạn trẻ chung tay xây mới)  

  Đây là bức ảnh tham gia cuộc thi”Thách thức để 

thay đổi”(Cuộc thi do Trung ương Đoàn và Bộ Tài 
nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức) nhằm lan tỏa 

thông điệp: Giới trẻ cần dấn thân vào các hoạt động 

tình nguyện để thử thách bản thân trước những thách 

thức của cuộc sống, nhằm thay đổi chính mình và thay 

đổi cuộc đời của nhiều người  

(Theo Vũ Thơ, Người trẻ thách thức bản thân để thay 

đổi, Báo Thanh Niên ngày 18/4/2019) 

Văn bản 2: 

  Hãy thách thức bản thân. Thách 

thức bằng những thách thức 

không ai biết, chỉ có bản thân 

mình chứng kiến. 

 Ví dụ, dù ở nơi không có con mắt 

của người đời vẫn sống chính 

trực, dù những khi chỉ có có một 

mình vẫn giữ đúng luật lệ, phép 

tắc. 

  Và khi đã chiến thắng trong 

nhiều thử thách, khi thẳng thắn tự 

mình nhìn lại bản thân, và hiểu ra 

bản thân là người có phẩm hạnh 

cao, lúc ấy con người sẽ có được 

lòng tự tôn thật sự. 

 Việc này sẽ trao cho ta lòng tự 

tin mạnh mẽ. Đó chính là phần 

thưởng dành cho bản thân. (Theo 

Shiratori Haruhiko, Lời của 

Nietzsche cho người trẻ, NXB 

Th  giới, 2018) 

 

a. Xác định phép liên k t câu đư c sử d ng trong đo n (1) của văn bản 2 (0,5 điểm) 

b.Dựa vào văn bản 1, hãy cho bi t thông điệp mà cuộc thi”Thách thức để thay đổi”mu n 

lan t a tới cộng đ ng. (0,5 điểm) 

c. Chỉ ra một điểm chung và một điểm khác biệt về nội dung của hai văn bản trên. (1,0 
điểm) 

d. Theo em, có phải lúc nào việc thách thức bản thân cũng giúp chúng ta thay đổi theo 

chiều hướng t t đẹp hơn? (Trả l i trong khoảng 3 – 5 dòng) (1,0 điểm) 
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Câu 2: (3,0 điểm)             

 
 

Có l  những cách ứng xử của cây 2, 3, 4 đ i với cây 1 cũng là những cách ứng xử của một 

s  b n trẻ đ i với một ai đó nổi bật hơn mình. Em hãy vi t bài văn ngắn (khoảng 01 trang 

thi) bàn về m t trong ba cách ứng xử ấy. 

Câu 3: (4,0 điểm)        H c sinh được ch n 1 trong 2 đ  sau: 

Đ  1:  Cảm nhận của em về tình cảm mà ngư i cha dành cho con trong tác phẩm Chiếc 

lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Từ đó liên hệ với thực t  cuộc s ng hoặc với 

một tác phẩm khác cũng vi t về đề tài gia đình để thấy đư c sức m nh của tình cảm gia 

đình 

Đ  2: 

                                                  Mỗi bài thơ của chúng ta 

                                                  Phải như một ô cửa 

                                                  Mở tới tình yêu 

(Trích Liên tưởng tháng Hai, Lưu Quang Vũ) 
Từ những trải nghiệm trong quá trình đọc thơ, hãy vi t về một bài thơ hoặc một đo n 

thơ”như một ô cửa/mở tới tình yêu”trong em. 

                                 ………. H T ………. 

Thí sinh không sử dụng tài liệu. giám thị không giải thích gì thêm. 
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