
 

PHẦN I.  CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀ GIỚI HẠN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Cấu trúc đề:  Gồm 02 câu với biểu điểm như sau. 

 

- Câu 1 (8,0 điểm): Nghị luận xã hội. 

- Câu 2 (12,0 điểm): Nghị luận văn học. 

2. Giới hạn chương trình ôn tập:  

   Chương trình Ngữ văn đã học ở lớp 9 

PHẦN II.  NỘI DUNG ÔN TẬP  

 Học sinh cần trang bị những kiến thức và kĩ năng cơ bản sau: 

1.  Kỹ năng làm văn.  

Rèn luyện kỹ năng nhận thức đề, lập dàn ý, sử dụng các thao tác lập luận, viết 

bài văn nghị luận. Chú ý các dạng đề thường gặp: 

- Nghị luận xã hội: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí; nghị luận về một hiện tượng 

đời sống. 

- Nghị luận văn học: Cảm thụ tác phẩm văn học; nghị luận về một ý kiến bàn về 

văn học (kết hợp kiến thức lý luận văn học và cảm thụ tác phẩm). 

2. Kiến thức. 

a) Những tri thức về đời sống, xã hội:  

-  Những vấn đề mang tính phổ quát của đời sống như đạo lí, tư tưởng, các giá trị nổi 

bật của con người. 

-  Những trào lưu, hiện tượng đời sống… đang diễn ra và có sức lan tỏa mạnh mẽ tới 

cá nhân và cộng đồng. 
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- Những vấn đề liên quan đến thế hệ trẻ như: sự lựa chọn, khát vọng, ý thức trách 

nhiệm…  

b) Kiến thức văn học 

- Lý luận văn học:  

• Các thể loại văn học: Thơ,  truyện ngắn. 

• Những vấn đề về nhà văn và quá trình sáng tác: Phong cách nghệ thuật, cảm 

hứng sáng tạo, sứ mệnh nhà văn…. 

• Giá trị văn học, chức năng văn học 

• Mối quan hệ hiện thực – nhà văn – tác phẩm – người đọc. 

• Vấn đề tiếp nhận văn học. 

  - Tác phẩm văn học:  

+ Truyện Kiều – Nguyễn Du ( Một số trích đoạn trong chương trình lớp 9). 

+ Đồng chí – Chính Hữu. 

+ Sang thu – Hữu Thỉnh. 

+ Nói với con – Y Phương 

+ Mùa Xuân nho nhỏ - Thanh Hải.   

+ Làng- Kim Lân. 

+ Lặng Lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long. 

+ Chiếc lược ngà – Nguyễn Quang Sáng. 

 

Trên đây là định hướng một số nội dung cơ bản để giáo viên cụ thể hóa thành các 

vấn đề, chuyên đề bồi dưỡng học sinh, phù hợp tính chất và yêu cầu của kỳ thi.    

Ngoài các kiến thức đã nêu trên, học sinh cần trang bị thêm  kiến thức về tiếng Việt 

để nâng cao kĩ năng đọc hiểu và tạo lập văn bản. 

3. Đề minh họa: 

 

Đề 1. 



Câu 1:(8 điểm) 

                    “ Khi công nhận cái yếu của mình con người sẽ trở nên mạnh mẽ.” 

     Suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến trên. 

Câu 2: (12 điểm) 

      Thiên hướng của người nghệ sĩ là đem ánh sáng vào trái tim con người.    

                                                                                               (George Sand)                                                           

Anh chị hãy làm sáng tỏ ý kiến trên qua một số tác phảm tiêu biểu đã học ở 

chương trình Ngữ văn 9. 

 

 

Đề 2:

  

  Câu 2:(12 điểm) 

         Giá trị vĩnh hằng của thơ là những vấn đề mang tính nhân văn, thuộc về con 

người, về nhân loại. 

          (Trần Hoài Thanh – Thanh Thảo và thơ – nhavantphcm.com.vn) 

Bằng những trải nghiệm về các tác phẩm thơ đã học em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên. 

 

                                                             ...Hết... 

 

 

 

 

 

 

Câu 1 (8 điểm) 

      “  Nếu một ngày cuộc sống của bạn bị nhuốm màu đen, hãy cầm bút và vẽ cho 

nó những vì sao lấp lánh.” 

    Suy nghĩ của anh, chị về câu nói trên. 


