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I. VĂN HỌC 
 1. Qúa trình phát triển, những thành tựu và những đặc trưng cơ bản của văn học từ 1945 – 
1975. 
 2. Những chuyển biến và một số thành tự ban đầu của văn học từ 1975 đến hêt thế kỷ XX. 
 3. Cuộc đời và sự nghiệp văn học của Hồ Chí Minh. 
 4. Hoàn cảnh, mục đích sáng tác của Tuyên ngôn độc lập. 
 5. Ý nghĩa của việc trích dẫn hai bản Tuyên ngôn của Pháp và Mĩ? 
 6. Hồ Chí Minh đã lập luận như thế nào để khẳng định quyền độc lập, tự do của nước Việt 
Nam qua bản “Tuyên ngôn độc lập”? Nhận xét phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh trong văn 
chính luận qua “Tuyên ngôn độc lập”. 
 7. Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng trong nền văn nghệ dân tộc (nội dung + nghệ thuật lập 
luận). 
 8. Nội dung và phương pháp nghị luận của “Thông điệp nhân ngày phòng chống AIDS” 
(Cophiana). 
 9. Cảm nhận nét đặc sắc của bài thơ “Tây tiến” (Quang Dũng) qua từng đoạn thơ. 
 Chú ý:  
 - Hình ảnh người lính Tây Tiến. 
 - Thiên nhiên Tây Bắc. 
 10. Cuộc đời và sự nghiệp thơ ca của Tố Hữu. 
 11. Trích đoạn “Việt Bắc”: 
 - Hoàn cảnh sáng tác. 
 - Khung cảnh chia li. 
 - Việt Bắc trong hoài niệm kẻ ở, người đi (thiên nhiên – con người, cuộc sống – cuộc kháng 
chiến). 
 - Nghệ thuật đặc sắc (kết cấu – tính dân tộc …) 
 12. Tư tưởng Đất Nước của Nhân Dân được thể hiện qua trích đoạn “Đất nước – Nguyễn 
Khoa Điềm” – Nghệ thuật đặc sắc. 
 13. Sóng (Xuân Quỳnh) 
 - Âm điệu của bài thơ. 
 - Hình tượng sóng và em. 
 - Tâm hồn người phụ nữ trong thơ Xuân Quỳnh. 



 14. Đàn ghi ta của Lorca 
 - Hình tượng Lorca được xây dựng trong bài thơ. 
 - Thái độ và tình cảm của tác giả trước cuộc đời của Lorca. 
 
II. TIẾNG VIỆT 
  1.  PHẦN ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN  
  a.  Nắm vững những kiến  thức về văn bản ,cụ thể  : 
    - Văn bản là gì? 
    - Các loại văn bản  trong chương trình đã học : 
          - Văn bản nói . 
          -  Văn bản viết : 
               + Văn bản thông tin ( hành chính, báo chí; khoa học, nhật dụng). 
               + Văn bản văn học   ( Văn bản văn học hư cấu; Văn bản văn học không hư cấu ) 
  b. Các lỗi sai trong văn bản : 
     -Lỗi về câu ( lỗi cấu tạo câu; lỗi dấu câu; lỗi liên kết câu) 
    - Lỗi về từ ( lặp từ; từ không đúng nghĩa; từ không phù hợp phong cách) 
    - Lỗi đoạn văn ( lỗi về nỗi dung; lỗi về hình thức ) 
    - Lỗi chính tả ( lỗi do phát âm; lỗi do không nắm vững quy tắc chính tả ) 
* Lưu ý : Trong một văn bản không chỉ có một loại lỗi mà thường xuất hiện đồng thời nhiều loại 
lỗi. 
  c. Kỹ năng xác định lỗi trong đoạn văn bản: 

-         Đọc kỹ văn bản.Xác định nội dung và thể loại, phong cách văn bản . 
-         Phân tích cấu tạo câu ( các thành phần của câu) 
-         Xem xét vị trí các câu và sự liên kết câu trong văn bản. 
-         Xem xét về lỗi chính tả và cách sử dụng từ ngữ. 

d. Đặc điểm diễn đạt và chức năng của các phong cách ngôn ngữ. 
2 .Kiến thức Tiếng Việt 12 : 
 - Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. 
 - Phong cách ngôn ngữ khoa học. 
 - Luật thơ. 
 - Những yếu tố tạo nên âm hưởng và nhịp điệu cho đoạn thơ, đoạn văn. 
 - Các phép tu từ cú pháp.  
 
III. LÀM VĂN 
 - Rèn kỹ năng làm bài văn nghị luận (nghị luận xã hội và nghị luận văn học). 

+ Nghị luận về một tư tưởng đạo lí. 
+ Nghị luận về một hiện tượng trong đời sống. 
+ Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học. 
 

IV. MỘT SỐ ĐỀ TIÊU BIỂU 
Đề 1: “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh được coi là một áng văn chính luận mẫu mực 

đặc sắc. 
Đề 2: Vẻ đẹp hình tượng người lính kháng chiến chống Pháp trong bài “Tây tiến” của 

Quang Dũng. 
Đề 3: Cảm nhận nét đặc sắc trong tám câu thơ đầu của bài thơ “Việt Bắc” (Tố Hữu). 
Đề 4: Hình tượng sóng trong bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh. 
Đề 5: Cho đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 
“Một người như cô phải chết đi thật tiếc, lại một hạt bụi vàng của Hà Nội rơi xuống chìm 

sâu vào lớp đất cổ. Những hạt bụi vàng lấp lánh đâu đó ở mỗi góc phố Hà Nội hãy mượn gió mà 
bay lên cho đất kinh kì chói sáng những ánh vàng”. (Một người Hà Nội – Nguyễn Khải). 

1. Đoạn văn trên viết theo thao tác lập luận nào? 
2. Ý khái quát của đoạn văn là gì? 



3. Chỉ ra phép điệp trong đoạn văn và nêu hiệu quả của phép điệp. 
Đề 6: Cho đoạn thơ 
Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét 
Tình ta như cánh kiến hoa vàng 
Như xuân đến chim rừng lông trở biếc 
Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương. 

(Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên) 
Đọc và trả lời câu hỏi: 
1. Nêu ý chính của đoạn thơ. 
2. Xác định các biện pháp tu từ và nêu tác dụng. 
3. Nêu ngắn gọn chiều sâu triết lí trong câu thơ: “Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương”./. 


