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NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HKII
NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: NGỮ VĂN
 Văn 10:
+ Đọc hiểu văn bản: Phương thức biểu đạt, Biện pháp tu từ + tác dụng, Nhan đề, Nội dung,
Thông điệp, Đồng tình hay không đồng tình một ý kiến...
+ NLXH: Viết đoạn văn 200 chữ (vấn đề gợi ra từ văn bản Đọc hiểu)
+ NLVH: 1. Phân tích 12 câu đầu đoạn trích Trao duyên (Trích Truyện Kiều – Nguyễn
Du)
2. Phân tích Đoạn trích Chí khí anh hùng (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)
 Văn 11:
+ Đọc hiểu văn bản: Phong cách ngôn ngữ (nghệ thuật, sinh hoạt, báo chí, chính luận),
Phương thức biểu đạt, Thể thơ (tự do, lục bát, hiện đại), Biện pháp tu từ + tác dụng, Nhan
đề, Nội dung, Thông điệp, Đồng tình hay không đồng tình một ý kiến...
+ NLXH: Viết đoạn văn 200 chữ (vấn đề gợi ra từ văn bản Đọc hiểu)
+ NLVH: 1. Phân tích 2 khổ thơ đầu Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)
2. Phân tích bài thơ Chiều tối (Hồ Chí Minh)
 Văn 12:
+ Đọc hiểu văn bản: Phong cách ngôn ngữ (nghệ thuật, sinh hoạt, báo chí, chính luận,
khoa học), Phương thức biểu đạt, Thể thơ (tự do, lục bát, hiện đại), Biện pháp tu từ + tác
dụng, Nhan đề, Nội dung, Thông điệp, Đồng tình hay không đồng tình một ý kiến...
+ NLXH: Viết đoạn văn 200 chữ (vấn đề gợi ra từ văn bản Đọc hiểu)
+ NLVH:
1. Phân tích hình ảnh Người đàn bà hàng chài qua đoạn trích “Người đàn bà hướng
về phía Đẩu… các người làm ăn lam lũ, khó nhọc” (Trích Chiếc thuyền ngoài xa –
Nguyễn Minh Châu)
2. Phân tích Cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác hàng thịt (Hồn Trương Ba,
da hàng thịt – Lưu Quang Vũ)
3. Phân tích Cuộc đối thoại giữa Trương Ba và Đế Thích (Hồn Trương Ba, da hàng
thịt – Lưu Quang Vũ)
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