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             TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI 
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP, CHUẨN BỊ BÀI 

 MÔN NGỮ VĂN 11 
Dành cho HS tự ôn tập, chuẩn bị bài trong thời gian nghỉ học  

ngăn ngừa sự lây nhiễm của dịch Corona (từ ngày 23/3/2020) 

 

STT TÊN BÀI NỘI DUNG GHI CHÚ 

1 

Lưu biệt 

khi xuất 

dương 

- Nắm hoàn cảnh ra đời và hoàn cảnh lịch sử của tác phẩm 

- Biết phân tích một văn bản thơ thất ngôn bát cú Đường luật với 

những ý: quan niệm mới về chí làm trai; khẳng định ý thức trách 

nhiệm của cái tôi cá nhân trước thời cuộc; Đề xuất tư tưởng mới 

mẻ, táo bạo về nền học vấn cũ; nét đẹp trong tư thế và khát vọng 

lên đường của bậc trượng phu 

- Học thuộc lòng văn bản 

- Hiểu nghệ thuật và ý nghĩa văn bản 

HS xem tài 

liệu đã phát 

(tập đã ghi 

chép), học 

bài chuẩn bị 

kiểm tra 

2 Hầu trời 

- Hiểu “Ngông” là như thế nào 

- Biết phân tích một văn bản thơ với những ý: Sự ý thức rất cao về 

tài và tâm cũng là biểu hiện “cái ngông” của Tản Đà; trực tiếp bộc 

lộ những suy nghĩ, phát biểu quan niệm về nghề văn 

- Học thuộc lòng văn bản 

- Hiểu nghệ thuật và ý nghĩa văn bản  

HS xem tài 

liệu đã phát 

(tập đã ghi 

chép), học 

bài chuẩn bị 

kiểm tra 

3 Vội vàng 

- Nắm xuất xứ của bài thơ 

- Biết phân tích một văn bản thơ với những ý: Niềm ngất ngây 

trước cảnh sắc trần gian và nêu những lí lẽ vì sao phải sống vội 

vàng. Xuất phát từ nhận thức và quan niệm về hạnh phúc trần gian, 

thời gian và tuổi trẻ, nhà thơ muốn bộc bạch với mọi người và cuộc 

đời; nêu cách thực hành vội vàng 

- Học thuộc lòng văn bản 

- Hiểu nghệ thuật và ý nghĩa văn bản  

HS xem tài 

liệu đã phát 

(tập đã ghi 

chép), học 

bài chuẩn bị 

kiểm tra 

4 
Nghĩa  

của câu 

- Nắm được 2 thành phần nghĩa của câu: nghĩa sự việc và nghĩa tình 

thái. 

- Hiểu được thế nào là nghĩa sự việc. 

- Hiểu được thế nào là nghĩa tình thái, các dạng biểu hiện của nghĩa 

tình thái. 

HS xem tài 

liệu đã phát 

(tập chi 

chép), thực 

hành bài tập 

5 
Tràng 

giang 

- Nắm xuất xứ của bài thơ 

- So sánh nhan đề tràng giang với trường giang 

- Biết phân tích một văn bản thơ với những ý: Nỗi buồn mênh 

mông trước dòng sông; nỗi buồn thấm sâu vào cảnh; Sự đứt nối 

niềm giao cảm, tình quê 

- Nắm vững nét cổ điển và hiện đại trong bài thơ 

- Học thuộc lòng văn bản 

- Hiểu nghệ thuật và ý nghĩa văn bản  

HS xem tài 

liệu đã phát 

(tập đã ghi 

chép), học 

bài chuẩn bị 

kiểm tra 

6 

Thao tác 

lập luận 

bác bỏ 

- Nắm được mục đích của thao tác lập luận bác bỏ. 

- Cách bác bỏ. 

- Luyện tập về thao tác lập luận bác bỏ. 

HS xem tài 

liệu đã phát 

(tập chi 

chép), thực 

hành bài tập 



7 
Đây thôn 

Vĩ Dạ 

- Đọc - hiểu một bài thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại. 

- Cảm thụ, phân tích tác phẩm thơ 

- Vẻ đẹp thơ mộng, đượm buồn của thôn Vĩ và nỗi buồn, cô đơn 

trong cảnh ngộ bất hạnh của một con người tha thiết yêu thiên 

nhiên, yêu sự sống 

- Phong cách thơ Hàn Mặc Tử qua bài thơ: một hồn thơ luôn quằn 

quại yêu, đau; trí tưởng tượng phong phú; hình ảnh thơ có sự hòa 

quyện giữa thực và ảo 

HS xem tài 

liệu đã phát 

(tập đã ghi 

chép), học 

bài chuẩn bị 

kiểm tra 

8 Từ ấy 

- Cảm nhận được niềm vui lớn, lẽ sống lớn, tình cảm lớn của Tố Hữu 

trong buổi đầu gặp gỡ lí tưởng cộng sản 

- Hiểu được sự vận động của tứ thơ và những đặc sắc trong hình 

ảnh, ngôn từ, nhịp điệu,... 

 

HS xem tài 

liệu đã phát 

(tập đã ghi 

chép), học 

bài chuẩn bị 

kiểm tra 

9 Chiều tối 

- Lòng yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu cuộc sống; nghị lực 

kiên cường vượt lên hoàn cảnh, phong thái tự tại và niềm lạc quan 

của Hồ Chí Minh. 

- Vẻ đẹp của thơ trữ tình Hồ Chí Minh: Sự kết hợp hài hòa giữa 

màu sắc cổ điển và hiện đại, giữa chất thép và chất tình. 

 

HS xem tài 

liệu đã phát, 

sách Bài tập 

Ngữ Văn 11 

– tập 2 

10 

Đặc điểm 

loại hình 

của Tiếng 

Việt 

- Khái niệm loại hình ngôn ngữ và những hiểu biết cần thiết về hai 

loại hình ngôn ngữ: hòa kết và đơn lập. 

- Những đặc điểm loại hình của tiếng Việt: tính phân tiết, sự không 

biến đổi hình thái của từ, phương pháp ngữ pháp chủ yếu là trật tự 

từ, hư từ. 

- Vận dụng những kiến thức về đặc điểm loại hình của tiếng Việt 

vào việc học tiếng Việt và văn học (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, luật 

thơ, phép tu từ,...), lí giải hiện tượng trong tiếng Việt, phân tích và 

chữa sai sót trong sử dụng tiếng Việt. 

- So sánh những đặc điểm loại hình của tiếng Việt với ngoại ngữ 

đang học để nhận thức rõ hơn về hai ngôn ngữ, từ đó biết sử dụng 

hai ngôn ngữ tốt hơn. 

 

HS xem tài 

liệu, SGK, 

sách Bài tập 

Ngữ Văn 11 

– tập 2, soạn 

bài mới 

11 
Tiểu sử 

tóm tắt 

- Mục đích, đặc điểm của tiểu sử tóm tắt. 

- Yêu cầu viết bản tiểu sử tóm tắt. 

- Cách viết tiểu sử tóm tắt. 

- Tìm hiểu tiểu sử của một số tác giả đã học ở phần văn học. 

- Viết tiểu sử tóm tắt của một nhân vật: bạn bè, người thân trong 

gian đình,… 

 

HS xem tài 

liệu, SGK, 

sách Bài tập 

Ngữ Văn 11 

– tập 2, soạn 

bài mới 

12 Tôi yêu em 

- Cảm nhận được vẻ đẹp trong sáng của một tâm hồn Nga, một tâm 

hồn thơ. 

- Một tình yêu đơn phương nhưng nồng nàn, chân thành và cao 

thượng. 

- Nắm bắt được những đặc sắc nghệ thuật thơ cổ điển Pu–skin: giản 

dị, tinh tế, hàm súc. 

 

HS xem tài 

liệu, SGK, 

sách Bài tập 

Ngữ Văn 11 

– tập 2, soạn 

bài mới 

13 
Người 

trong bao 

- Bi kịch “người trong bao” Bê-li-côp; tính khái quát và ý nghĩa xã 

hội của hình tượng này. 

- Tính cách nhân vật điển hình trong truyện ngắn Sê-khốp. 

 

HS xem tài 

liệu, SGK, 

sách Bài tập 

Ngữ Văn 11 

– tập 2, soạn 

bài mới 



14 

Người 

cầm quyền 

khôi phục 

uy quyền 

- Sự khôi phục uy quyền của người cầm quyền. 

- Ánh sáng của tình thương đẩy lùi bóng tối của cường quyền, làm an 

lòng những người khốn khổ. 

- Những biểu hiện của bút pháp lãng mạn chủ nghĩa trong đoạn 

trích tác phẩm. 

 

HS xem tài 

liệu, SGK, 

sách Bài tập 

Ngữ Văn 11 

– tập 2, soạn 

bài mới 

 

                                                                                                         

• Chú ý: 

- Đối với những bài ôn tập (học sinh đã học), các em cần đọc kỹ lại SGK, tập ghi chép, gợi ý trọng 

tâm bài học qua đề cương ở trên. 

- Đối với những bài chưa học, các em cần khai thác hướng dẫn tư học trong SGK thông qua: Tiểu 

dẫn, chú thích, câu hỏi hướng dẫn học bài; đề cương hướng dẫn tự học ở trên. 

- Học sinh đọc tham khảo thêm: sách Bài tập Ngữ Văn 11 - học kì 2 

- Sau kỳ nghỉ phòng dịch bệnh, GVBM sẽ có bài kiểm tra việc ôn tập, chuẩn bị bài của học sinh cụ 

thể. 

 


