
 

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 11 + Khái quát văn học Việt Nam (theo SGK Ngữ văn 

12). 

 

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG ÔN TẬP THI HỌC SINH GIỎI CẤP 

TRƯỜNG MÔN NGỮ VĂN 11 

 

1. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG. 

- Căn cứ khung chương trình môn ngữ văn 10. 

- Căn cứ cấu trúc cơ bản của đề HSG tỉnh đã ra hàng năm. 

- Căn cứ thực tế giảng dạy, ôn luyện, bồi dưỡng HSG. 

- Căn cứ Kế Hoạch số 23-KH-THPT-ND ngày 07/09/2022. 

2. NỘI DUNG ÔN TẬP. 

Dựa vào những căn cứ trên định hướng nội dung ôn tập thi HSG 11, tập trung vào 3 

chuyên đề lớn như sau: 

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG VÍ DỤ MINH HỌA 

 

1. LÝ LUẬN VĂN 

HỌC 

- Các giá trị văn học. 

- Đặc trưng văn học 

 

Kiến thức LLVH được lồng 

ghép vào nội dung các đề thi. 

    SỞ GD&ĐT BÀ RỊA – VŨNG TÀU      

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU  

 

                

ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG KÌ THI HSG 

CẤP TRƯỜNG LỚP 11 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

 

MÔN:  NGỮ VĂN 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. NGHỊ LUẬN XÃ 

HỘI 

 

 

-NL về một tư tưởng, đạo lí 

.         

 

 

-NL về một hiện tượng đời 

sống 

  

Đề 1:  

Paulo Coelho viết: “Hãy cứ 

nhớ rằng, ở bất cứ nơi đâu 

cậu tìm thấy trái tim mình, 

thì cũng sẽ tìm thấy kho báu 

ở đó.”                                               

(Nhà giả kim,NXB Văn học-

2017) 

Phải chăng kho báu trong 

cuộc sống hiện đại của con 

người đang dần vơi cạn? 

Đề 2:Trong cuốn sách Đánh 

thức con người phi thường 

trong bạn, tác giả Anthony 

Robins viết: “Tôi thật sự tin 

tưởng trong mỗi chúng ta có 

một con người phi thường 

đang say ngủ”. 

Ý kiến trên gợi cho anh/chị 

suy nghĩ gì về bản thân? 

 

 

 

 

3. NGHỊ LUẬN 

VĂN HỌC 

- Chủ nghĩa yêu nước:  

Tỏ lòng (Phạm Ngũ Lão), 

Bạch Đằng Giang Phú 

(Trương Hán Siêu), Bình 

Ngô Đại Cáo, Cảnh ngày hè 

(Nguyễn Trãi). 

-Chủ nghĩa nhân đạo:  

Độc Tiểu Thanh kí, Các đoạn 

trích Truyện Kiều (Nguyễn 

Du), Chinh phụ ngâm (Đặng 

Trần Côn-Đoàn Thị Điểm). 

Đề 1: Bàn về thơ, Chế Lan 

Viên cho rằng “Thơ cần có 

hình cho người ta thấy, có ý 

cho người ta nghĩ và có tình 

để rung động trái tim.” 

Anh (chị) hiểu ý kiến trên 

như thế nào? Hãy làm sáng 

tỏ qua các bài thơ Cảnh ngày 

hè (Nguyễn Trãi), Độc Tiểu 

Thanh Kí (Nguyễn Du). 

Đề 2: Có ý kiến cho rằng: 

"Nghệ thuật chỉ làm nên câu 

thơ, trái tim mới làm nên thi 

sĩ." 

Anh/chị hiểu ý kiến trên như 

thế nào? Hãy làm sáng tỏ 

quan niệm đó qua một số tác 



phẩm đã học trong chương 

trình Ngữ văn 10 

 

 

        

 


