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A. PHẠM VI ÔN TẬP
I. Kiến thức văn bản tác phẩm
- Vội vàng – Xuân Diệu
- Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử
II. Kĩ năng làm văn
- Thao tác lập luận diễn dịch, quy nạp, chứng minh, giải thích, phân tích, so
sánh, bác bỏ
- Kiểu bài nghị luận văn học
B. CẤU TRÚC ĐỀ
- Hai đề chẵn, lẻ
- Đề thi có 2 câu:
+ Câu 1 (3,0 điểm): vận dụng các thao tác lập luận đã học để viết đoạn văn
nghị luận xã hội theo yêu cầu của đề (khoảng 12-15 dòng).
+ Phần 2 : Làm văn (7,0 điểm)
Học sinh biết vận dụng kiến thức, kỹ năng để viết một bài văn nghị luận về một
khía cạnh, một đoạn trích trong tác phẩm trữ tình thuộc phạm vi ôn tập.
C. THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
D. MỘT SỐ LƯU Ý
1. Nghị luận xa hội
- Nội dung: hiện tượng đời sống hoặc tư tưởng đạo lí
- Đảm bảo cấu trúc đoạn văn
- Dung lượng: khoảng 12-15 dòng
- Kết cấu đoạn: diễn dịch, quy nạp, tổng – phân hợp, móc xích, song
hành
- Đảm bảo các bước triển khai: vận dụng hợp lí thao tác lập luận mà
đề yêu cầu để nghị luận về vấn đề xã hội.
2. Nghị luận văn học

- Viết bài văn nghị luận phân tích về tác phẩm / đoạn trích tác phẩm
thơ trữ tình hiện đại.
- Đề bài có thể có hoặc không có nhận định;
- Đề bài có thể trích hoặc không trích dẫn thơ.
2. Yêu cầu:
- HS nắm được những nét chính về tác giả, hoàn cảnh ra đời, đặc
điểm thể loại, học thuộc văn bản tác phẩm thơ, đọc hiểu được giá trị nội
dung, đặc sắc nghệ thuật của từng văn bản trên theo đặc trưng thể loại.
- Nắm vững thao tác lập luận phân tích, kỹ năng làm bài phân tích tác
phẩm / đoạn trích thơ.
- Sử dụng hợp lí các phương thức biểu đạt, các thao tấc lập luận đã
học
- Vận dụng linh hoạt, hợp lí cách trình bày các đoạn văn trong bài văn
nghị luận.
- Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc… Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt
câu…
E. ĐỀ MINH HỌA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
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NĂM HỌC 2021 –2022
Môn: Ngữ văn – Lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)

Câu 1 ( 3.0 điểm).
Anh/ chị hãy sử dụng thao tác lập luận bác bỏ viết đoạn văn ngắn từ 12-15
dòng trình bày quan điểm của mình về ý kiến : " Cơ hội luôn hiện hữu trong những
khó khăn".
Câu 2 (7.0 điểm ).
Nhận xét về " Đây thôn Vĩ Dạ, sgk Ngữ Văn 11 tr.38 có viết : " Bài thơ là
bức tranh phong cảnh cũng là tâm cảnh, thể hiện nỗi buồn cô đơn của Hàn Mặc Tử.
Đó cũng là tấm lòng tha thiết của nhà thơ với thiên nhiên, cuộc sống và con
người". Bằng việc phân tích đoạn thơ sau, anh/chị hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.
“ Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên.

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc.
Lá trức che ngang mặt chữ điền.
Gió theo lối gió mấy đường mây.
Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay? “.
( Trích Đây thôn Vĩ Dạ, Hàn Mặc Tử, Ngữ Văn 11, tr39-NXBGD Việt Nam, 2007)
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