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A/ PHẦN VĂN HỌC :  

Bài 1 : Tổng quân văn học Việt Nam 

_ Các bộ phận hợp thành của văn học Việt Nam ? 

_ Sự khác nhau cơ bản giữa văn học dân gian và văn học viết ? 

_ Nêu tóm tắt quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam ? 

_ Con người Việt Nam trong văn học được thể hiện trong các mối quan hệ nào ? 

Bài 2 : Khái quát văn học dân gian Việt Nam 

_ Đặc trưng cơ bản của văn học dân gian ? 

_Thực chất của  quá trình truyền miệng và quá trình sáng tạo tập thể của văn học dân 

gian ? 

_ Giá trị cơ bản của văn học dân gian Việt Nam ? 

Bài 3 : Chiến thắng Mtao Mxây 

_ Thế nào là sử thi ? 

_ Đặc điểm phản ánh của sử thi anh hùng ? Điều đó được biểu hiện trong trường ca 

Đăm săn như thế nào ? 

_ Thực chất của cuộc chiến giữa Đăm Săn và Mtao mxây ? Chi tiết nào trong tác 

phẩm chứng tỏ điều đó ? 

_ Vai trò của ông trời trong chiến thắng của Đăm săn ? 

Bài 4 : Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy 

_ Khái niệm về truyền thuyết ? Đặc điểm phản ánh của truyền thuyết. Đặc điểm đó 

được biểu hiện trong Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy như thế nào 

?  

_ Chỉ ra phần hư cấu và phàn cốt lõi lịch sử trong Truyện An Dương Vương và Mị 

Châu – Trọng Thủy ? 

_ Mầm mống thất bại  và nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thảm họa mất nước của An 

Dương Vương ? 

_ Em có nhận xét gì về sự hóa thân của An Dương Vương ? 

_ Theo em Trọng Thủy có yêu vợ không ? Hành động tự tử của Trọng Thủy có thống 

nhất với lời từ biệt vợ ở trên không ? Thực chất bi kịch của Trọng Thủy gì ? 

_ Việc Mị Châu cho Trọng Thủy xem nỏ thần, em hiểu như thế nào ? 

_ Em hiểu như thế nào về hinh ảnh ngọc trai – giếng nước ? 

_ Bài học rút ra từ Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy 

Bài 5 : Tấm Cám 

_ Khái niệm về truyện cổ tích ? Đặc điểm phản ánh của truyện cổ tích thần kỳ. Đặc 

điểm đó được biểu hiện như thế nào trong Truyện Tấm Cám ? 
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_ Trong truyện cổ tích Tấm Cám có những yếu tố kỳ ảo nào tham gia vào cốt truyện ? 

Những yếu tố đó có tác dụng như thế nào đối với diễn biến số phận của nhân vật Tấm 

? 

_ Trong truyện Tấm Cám, Con đường đến hạnh phúc của Tấm không thể thiếu sự 

tham gia của bụt. Vậybụt là ai, có vai trò như thế nào trong cuộc đấu tranh của Tấm ? 

_ Trong cuộc đấu tranh với mẹ con Cám, Tấm đã hóa thân bao nhiêu lần ? Em có 

nhận xét gì về sự hóa thân đó ? 

_ Khi Tấm ở tình thế nguy nan, bụt lại không hiện về , Vì sao ? 

_ Trong sự trở về hoàng cung của Tấm có sự tham gia của miếng trầu cánh phượng. 

Vai trò của miếng trầu cánh phượng ? 

_ Em có nhận xét gì về cuộc đấu tranh của Tấm ? Qua truyện cổ tích này người xưa 

muốn gửi gắm điều gì ?  

Bài 6 : Truyện cười 

_ _ Khái niệm về truyện cười ? Đặc điểm phản ánh của truyện cười. Đặc điểm đó 

được biểu hiện như thế nào trong Nhưng nó phải bằng hai mày ? 

_ Trong Tam đại con gà, tác giả dân gian cười điều gì ở anh học trò làm thày đồ ? 

_ Các tình huống gây cười trong Tam đại con gà ? 

_ Trong Nhưng nó phải bằng hai mày, tác giả dân gian cười điều gì ?  

_ Trong Nhưng nó phải bằng hai mày, chi tiết nào làm cho anh chị thích thú và bật 

cười ? Tác giả dân gian đã sử dụng nghệ thuật gì để tạo nên chi tiêt hài hước độc đáo 

ấy? 

B/ TIẾNG VIỆT 

_ Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ ? Các nhân tố chi phối hoạt động 

giáo tiếp bằng ngôn ngữ 

 _ Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết ?  

C/ LÀM VĂN  

_ Văn tự sự: 

+ Nhập vai các nhân vật An Dương Vương, Mị Châu, Trọng Thủy, Tấm, Cám để kể 

chuyện  

_ Văn nghị luận xã hội : An toàn giao thông, bảo vệ môi trường, tình bạn 

 
 

 


