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Tiếng 

Việt 

- Phong cách ngôn ngữ sinh 

hoạt 

- Phong cách ngôn ngữ báo chí 

- Phong cách ngôn ngữ nghệ 

thuật 

- Các biện pháp tu từ từ vựng: 

So sánh, Ẩn dụ, Hoán dụ… 

- Các biện pháp tu từ cú pháp: 

Phép điệp, đối, lặp từ ngữ… 

- Khái niệm;  Các đặc trưng 

- Nhận diện, phân tích đặc trưng của các phong 

cách qua một văn bản, đoạn văn bản. 

- Khái niệm 

- Nhận diện, phân tích hiệu quả của các biện 

pháp này trong một văn bản, đoạn văn bản. 

 

 

 

 

 

 

Đọc 

văn 

- Hai đứa trẻ 

- Chữ người tử tù 

- Hạnh phúc của một tang gia 

- Chí Phèo. 

- Nắm được những nét cơ bản về sự nghiệp 

sang tác và phong cách nghệ thuật của nhà văn 

Nam Cao 

- Tóm tắt tác phẩm 

- Phân tích được các nhân vật trong các tác 

phẩm trên 

- Phân tích các đoạn tiêu biểu 

- Phân tích, chứng minh các giá trị hiện  thực 

và nhân đạo của các tác phẩm. 

- Bình luận về một ý kiến bàn về văn học ( về 

nhân vật văn học, về một đoạn trong tác phẩm 

tự sự hoặc một phương diện nội dung, nghệ 

thuật của TPVH.) 

 

 

 

Làm 

văn 

* Nghị luận xã hội Kĩ năng làm văn nghị luận hiện tượng đời sống 

và tư tưởng đạo lí. 

* Nghị luận văn học 

- Thao tác lập luận Phântích. 

- Thao tác lập luận So sánh. 

  

- Phân tích đề; Lập dàn ý. 

- Vận dụng kết hợp các thao tác nghị luận: 

phân tích, so sánh, chứng minh, giải thích , 

bình luận… 

- Bài viết đảm bảo các yêu cầu: 

+ Bố cục 3 phần rõ ràng 

+ Hệ thống luận điểm, luận cứ mạch lạc 

+ Diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi . 
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