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]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.  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 về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học. 

- Nghị luận văn học: Cảm thụ tác phẩm văn học; so sánh văn học (tác giả, tác 

phẩm, giai đoạn 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, tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, văn nghị luận. 

• 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. 

- Lịch sử văn học : 

• Văn học Việt Nam từ 1930- 1945 

• Văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết TK XX 

• Tác gia Hồ Chí Minh, 

  - Tác phẩm văn học:  

+ Hai đứa trẻ ( Thạch Lam) 

+ Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) 

+ Hạnh phúc của một tang gia (Trích “Số đỏ”- Vũ Trọng Phụng) 

+ Chí Phèo (Nam Cao) 

+ Vội vàng (Xuân Diệu) 

+ Tràng giang (Huy Cận) 

+ Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mạc Tử) 

   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. 

 

 ------------------HẾT------------- 


