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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. ĐỌC VĂN
- Đối với các bài Đọc văn: Cần nhớ chính xác tên tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh ra đời. Nắm
được nội dung của văn bản (đề tài, chủ đề, cốt truyện, chi tiết, hệ thống nhân vật…) và hình
thức của văn bản (đặc điểm thể loại, phương thức biểu đạt, ngôn ngữ), phải thuộc lòng các
đoạn thơ, nhất thiết phải nắm chắc giá trị nội dung và nghệ thuật của từng tác phẩm. Tác phẩm
cụ thể:
1. Phú sông Bạch Đằng -Trương Hán Siêu.
2. Đại cáo bình Ngô - Nguyễn Trãi.
3. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên - Nguyễn Dữ.
4. Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Trích “Chinh phụ ngâm’’ - Đặng Trần Côn – Đoàn
Thị Điểm).
5. Truyện Kiều - Nguyễn Du (các đoạn trích chính khóa)
- Đối với các bài tác gia văn học: Cần nhớ chính xác những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp
sáng tác.
Cụ thể:
1.Tác gia Nguyễn Trãi.
2.Tác gia Nguyễn Du.
II. LÀM VĂN
1. Nghị luận văn học
*Yêu cầu về kỹ năng
- Nắm vững phương pháp làm bài nghị luận văn học về một bài thơ, đoạn thơ, một nhận định
về tác giả, tác phẩm.
- Hiểu đúng yêu cầu đề.
- Biết lựa chọn dẫn chứng tiêu biểu để phân tích và chứng minh; cảm nhận tinh tế, sâu sắc,
sáng tạo, độc đáo.
- Bố cục sáng rõ; kết cấu chặt chẽ; văn phong lưu loát; giàu hình anh cảm xúc; không mắc lỗi
diễn đạt
* Yêu cầu về kiến thức
Nắm vững nội dung, nghệ thuật các văn bản đã học trong chương trình đọc văn đã nêu ở phần I.
2. Nghị luận xã hội
*Yêu cầu về kỹ năng
Viết đoạn văn đảm bảo câu trúc (câu chủ đề, các câu triển khai, câu kết đoạn).
* Yêu cầu về kiến thức
Học sinh cần vận dụng kiến thức xã hội và đời sống để viết đoạn văn nghị luận (5-7 câu)
về tư tưởng đạo lí (chủ đề tình bạn, gia đình, quê hương, đất nước…)
III. TIẾNG VIỆT
- Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.
- Các phép tu từ : phép điệp, phép đối.
- Xác định thể thơ.
- Xác định nội dung văn bản.
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B. CẤU TRÚC ĐỀ THI
- Đề thi gồm 2 phần:
+ Phần đọc hiểu (3,0 điểm): Vận dụng kiến thức tiếng việt phần III để thực hành.
+ Phần làm văn (7,0 điểm): Trong đó câu nghị luận xã hội 2,0 điểm, câu nghị luận văn học 5,0
điểm.
- Thời gian làm bài: 90 phút.
C. ĐỀ THAM KHẢO
I. ĐỌC HIỂU (3, 0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới:
Ơi cơn mưa quê hương
Đã ru hát hồn ta từ thuở bé
Đã thấm nặng lòng ta những tình yêu chớm hé
Nghe tiếng mưa rơi trên tàu chuối bẹ dừa
(Nhớ mưa quê hương – Lê Anh Xuân)
Câu 1. Xác định thể thơ?
Câu 2. Nêu nội dung của đoạn thơ trên?
Câu 3. Chỉ ra những biện pháp nghệ thuật đặc sắc được sử dụng chủ yếu trong những câu thơ
trên và nêu tác dụng của những biện pháp nghệ thuật đó?
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Từ văn bản thuộc phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 5-7 câu) với chủ đề: Tình
yêu quê hương, đất nước.
Câu 2. (5,0 điểm)
Phân tích hình ảnh người chinh phụ trong Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích
Chinh phụ ngâm, bản diễn Nôm của Đoàn Thị Điểm).
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