
Đề 1: Các bộ phận nào hợp thành nền văn học việt Nam ? Trình bày khái quát những hiểu biết 

của em về bộ phận văn học thứ nhất của nền văn học Việt Nam ? 

 

Đề 2 : Các bộ phận nào hợp thành nền văn học việt Nam ? Trình bày khái quát những hiểu biết 

của em về bộ phận văn học thứ hai của nền văn học Việt Nam ? 

 

Đề 3: Căn cứ vào hình thái xã hội, văn học viết Việt Nam được chia ra làm mấy thời kỳ ? 

Trình bày khái quát những hiểu biết của em về thời kỳ văn học thứ nhất ? 

 

Đề 4 :  Căn cứ vào hình thái xã hội, văn học viết Việt Nam được chia ra làm mấy thời kỳ ? 

Trình bày khái quát những hiểu biết của em về thời kỳ văn học thứ hai ? 

 

 Đề 5 : Căn cứ vào hệ thống chữ viết, văn học trung đại Việt Nam được chia ra làm mấy bộ 

phận ?Trình bày khái quát những hiểu biết của em về bộ phận văn học thứ nhất ? 

 

Đề 6 : Căn cứ vào hệ thống chữ viết, văn học trung đại Việt Nam được chia ra làm mấy bộ phận 

?Trình bày khái quát những hiểu biết của em về bộ phận văn học thứ hai ? 

 

Đề 7 : Căn cứ vào hệ thống chữ viết, văn học trung đại Việt Nam được chia ra làm mấy bộ phận 

? Chỉ ra những điểm giống và khác nhau của các bộ phạn văn học này ? 

 

Đề 8 : Căn cứ vào hình thái xã hội, văn học hiện đại Việt Nam được chia ra làm mấy thời kỳ 

?Trình bày khái quát những hiểu biết của em về thời kỳ văn học thứ nhất của văn học hiện đại 

Việt Nam ? 

 

Đề 9 : Căn cứ vào hình thái xã hội, văn học hiện đại Việt Nam được chia ra làm mấy thời kỳ 

?Trình bày khái quát những hiểu biết của em về thời kỳ văn học thứ hai của văn học hiện đại 

Việt Nam ? 



Đề 10 : Chỉ ra những điểm khác nhau cơ bản của văn học trung đại và văn học hiện đại Việt 

Nam ? 

 

Đề 11 :  Con người Việt Nam qua văn học được phản ảnh trong các mối quan hệ nào ?  Vì sao 

văn học Việt Nam lại phản ánh con người trong mối quan hệ với thiên nhiên ? Chỉ ra biểu hiện 

của nó trong văn học ? 

 

Đề 12 :  Con người Việt Nam qua văn học được phản ảnh trong các mối quan hệ nào ?   Vì sao 

văn học Việt Nam lại phản ánh con người trong mối quan hệ với xã hội ? Chỉ ra biểu hiện của 

nó trong văn học ? 

 

Đề 13 :   Con người Việt Nam qua văn học được phản ảnh trong các mối quan hệ nào ?   Vì sao 

văn học Việt Nam lại phản ánh con người trong mối quan hệ với quốc gia dân tộc ? Chỉ ra biểu 

hiện của nó trong văn học ? 

 

Đề 14 :   Con người Việt Nam qua văn học được phản ảnh trong các mối quan hệ nào ? Vì sao 

văn học Việt Nam lại phản ánh con người trong mối quan hệ với ý thức bản thân ? Chỉ ra biểu 

hiện của nó trong văn học ? 

 

Đề 15 : Sự khác nhau cơ bản giữa văn học dân gian và văn học viết ? 

 

 

Đề 16 : Văn học dân gian có những đặc trưng tiêu biểu nào ? Theo em thực chất quá trình 

truyền miệng của văn học dân gian diễn ra như thế nào ? 

 

Đề 17 : Văn học dân gian có những đặc trưng tiêu biểu nào ? Theo em thực chất quá trình sáng 

tạo tập thể của văn học dân gian diễn ra như thế nào ? 

 

Đề 18 : Văn học dân gian có những đặc trưng tiêu biểu nào ? Vì sao văn học dân gian lại gắn bó 

mạt thiết với sinh họt cộng đồng ? Cho ví dụ ? 



Đề 1: Các bộ phận nào hợp thành nền văn học việt Nam ? Trình bày khái quát những 

hiểu biết của em về bộ phận văn học thứ nhất của nền văn học Việt Nam ? 

*/ Các bộ phận nào hợp thành nền văn học việt Nam gồm : Văn học dân gian và văn học viết 

*/ Những hiểu biết của em về bộ phận văn học thứ nhất của nền văn học Việt Nam ( văn học 

dân gian ) : 

_ Văn học dân gian sáng tác theo phương thức : truyền miệng 

_ Lực lượng sang tác của văn học dân gian là người bình dân 

_ Về thể loại , văn học dân gian có 1 hệ thống thể loại đặc trưng như thân thoại, sử thi, truyền 

thuyêt, cô tích, ca dao dân ca, truyên cười … 

_ Văn học dân gian có những đặc trưng tiêu biểu là : tính truyền miệng, tính tập thể và gắn bo 

mật thiết với sinh hoạt của cộng đồng 

Đề 2 : Các bộ phận nào hợp thành nền văn học việt Nam ? Trình bày khái quát những 

hiểu biết của em về bộ phận văn học thứ hai của nền văn học Việt Nam ? 

*/ Các bộ phận nào hợp thành nền văn học việt Nam gồm : Văn học dân gian và văn học viết 

*/ Những hiểu biết của em về bộ phận văn học thứ hai của nền văn học Việt Nam(văn học viết )  

_ Văn học viết sáng tác theo phương thức : ghi lại bằng văn tự 

_ Lực lượng sang tác của văn học viết là những trí thức tài hoa 

_ Về thể loại , văn học viết cũng có 1 hệ thống thể loại đặc trưng như văn xuôi tiểu thuyết, 

truyên ngắn, ký; thơ truyền thông và thơ hiện đại, … 

_ Văn học viết có đặc trưng tiêu biểu là : mang đạm dấu ấn cá nhân của người sáng tạo 

Đề 3: Căn cứ vào hình thái xã hội, văn học viết Việt Nam được chia ra làm mấy thời kỳ ? 

Trình bày khái quát những hiểu biết của em về thời kỳ văn học thứ nhất ? 

*/ Căn cứ vào hình thái xã hội, văn học viết Việt Nam được chia ra làm 2 thời kỳ : Văn học 

trung đại và văn học hiện đại 

*/ Những hiểu biết khái quát của em về thời kỳ văn học thứ nhất (văn học trung đại ) : 

_ Văn học trung đại Việt Nam hình thành và phát triển từ thế kỷ X đến hết thế kì XIX 

trong hình thái xã hội phong kiến 

_ Văn học trung đại sử dụng chủ yếu 2 văn tự : chữ Hán và chữ Nôm 



_ Văn học trung đại ảnh hưởng và giao lưu chủ yếu với văn hóa văn học phương Bắc ( Trung 

Quốc) 

_ Nội dung cơ bản của văn học trung đại là cảm hứng yêu nước, cảm hứng nhân đạo và cảm 

hứng thế sự 

_ Về hình thức nghệ thuật, nó mang tính qui phạm, sáng tác theo công thức, khuôn mẫu có sẵn 

Đề 4 :  Căn cứ vào hình thái xã hội, văn học viết Việt Nam được chia ra làm mấy thời kỳ ? 

Trình bày khái quát những hiểu biết của em về thời kỳ văn học thứ hai ? 

*/ Căn cứ vào hình thái xã hội, văn học viết Việt Nam được chia ra làm 2 thời kỳ : Văn học 

trung đại và văn học hiện đại 

*/ Những hiểu biết khái quát của em về thời kỳ văn học thứ hai (văn học hiện đại ) : 

_ Văn học hiện đại Việt Nam hình thành và phát triển từ đầu thế kỷ XX đến hết thế kì nay 

trong hình thái xã hội thực dân phong kiến ở giai đoạn đầu và xã hội xã hội chủ nghĩa ở giai 

đoạn sau 

_ Văn học hiện đại sử dụng chủ yếu văn tự : chữ Quốc ngữ 

_ Văn học hiện đại ảnh hưởng và giao lưu chủ yếu với văn hóa văn học Pháp ở giai đoạn đầu, 

với nhiều nước trên thế giới ở giai đoạn sau 

_ Nội dung cơ bản của văn học hiện đại là cảm hứng yêu nước, cảm hứng nhân đạo và ý thức về 

cái tôi cá nhân 

_ Về hình thức nghệ thuật, nó mang tính hiện đại mang đậm phong cách cá nhân trong sáng tạo 

nghệ thuật 

 Đề 5 : Căn cứ vào hệ thống chữ viết, văn học trung đại Việt Nam được chia ra làm mấy 

bộ phận ?Trình bày khái quát những hiểu biết của em về bộ phận văn học thứ nhất ? 

*/ Căn cứ vào hệ thống chữ viết, văn học trung đại Việt Nam được chia ra làm 2 bộ phận : Văn 

học viết bằng chữ Hán và văn học viết bằng chữ Nôm 

*/ Những hiểu biết của em về bộ phận văn học thứ nhất ( Văn học viết bằng chữ Hán ) : 

_ Bộ phận văn học chữ Hán được hình thành từ thế kỷ X, trong hình thái xã hội phong kiến 

_ Vào nước ta thế kỷ X, nhưng phải đến TKX Chữ Hán mới được công nhận, văn học viết bằng 

chữ Hán mới hình thành và phát triển  là do nhu cầu xây dựng và phát triển chế độ phong kiến. 

Và sự cần thiết phải ghi chép lại những giá trị văn hóa tinh thân của dân tộc cho đời sau 



_ Thành tựu mà văn học viết bằng chữ Hán để lại những tác giả tác phẩm sáng giá như  Bạch 

Đằng giang phú của Trương Hán Siêu, Bình Ngô đại cáo  của Nguyễn Trãi…Và cũng qua đó 

các học thuyết lơn của phương đông cũng như các thể loại của văn học Trung Quốc có điều 

kiện tràn vào làm phong phú thêm cho nền văn học dân tộc 

Đề 6 : Căn cứ vào hệ thống chữ viết, văn học trung đại Việt Nam được chia ra làm mấy bộ 

phận ?Trình bày khái quát những hiểu biết của em về bộ phận văn học thứ hai ? 

*/ Căn cứ vào hệ thống chữ viết, văn học trung đại Việt Nam được chia ra làm 2 bộ phận : Văn 

học viết bằng chữ Hán và văn học viết bằng chữ Nôm 

*/ Những hiểu biết của em về bộ phận văn học thứ hai ( Văn học viết bằng chữ Nôm ) : 

_ Chữ Nôm và văn học viết bằng  chữ Nôm  được hình thành từ thế kỷ XII, XIII trong hình thái 

xã hội phong kiến 

_ Nó ra dời do như cầu phản ánh tâm tư tình cảm của nhân dân, do ý chí độc lập tự cường dân 

tộc của ch ông ta 

_ Văn học viết bằng chữ Nôm phát triển mạnh từ thế kỷ XV và đạt tới đỉnh cao ở thế kỷ XVIII. 

Nó đã tạo ra được các thể thơ dân tộc ( lục bát, song thất lục bát, hát nói), và các tác gỉ tác phẩm 

nội tiếng Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương,Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Tú 

Xương, Nguyễn Khuyến… 

Đề 7 : Căn cứ vào hệ thống chữ viết, văn học trung đại Việt Nam được chia ra làm mấy bộ 

phận ? Chỉ ra những điểm giống và khác nhau của các bộ phận văn học này ? 

*/ Căn cứ vào hệ thống chữ viết, văn học trung đại Việt Nam được chia ra làm 2 bộ phận : Văn 

học viết bằng chữ Hán và văn học viết bằng chữ Nôm 

*/ Những điểm giống và khác nhau cơ bản của các bộ phận văn học này : 

_ Điểm giống :  

+ Cả 2 bộ phận văn học này đều tồn tại và phát triển trong hình thái xã hội phong kiến, đều đều 

do các trí thức nho học sáng tác trên cơ sở lý tưởng thẩm mĩ và bút pháp nghệ thuật mang màu 

sắc cổ điển 

_ Điểm khác : ở văn tự, ở thể loại chủ yếu… 

Đề 8 : Căn cứ vào hình thái xã hội, văn học hiện đại Việt Nam được chia ra làm mấy thời 

kỳ ?Trình bày khái quát những hiểu biết của em về thời kỳ văn học thứ nhất của văn học 

hiện đại Việt Nam ? 

*/ Căn cứ vào hình thái xã hội, văn học hiện đại Việt Nam được chia ra làm 2 thời kỳ : trước 

cách mạng và sau cách mạng 



*/ Những hiểu biết của em về thời kỳ văn học thứ nhất( Trước cách mạng : Văn học Việt Nam 

từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng tháng 8 năm 1945 ) : 

_ Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 được viết bằng 

chữ Quốc ngữ 

_ Nó tồn tại và phát triển trong hình thái xã hội thực dân phong kiến 

_ Vùng ảnh hưởng của văn học giai đoạn này là các nước phương Tây trong đó chủ yếu là Pháp 

_ Thành tựu của nó là đã tạo ra một nền văn học viết bằng chữ Quốc ngữ có nhiều công chúng 

nhất trong lịch sử. Nó có hệ thống thể loại mới không ngừng hoàn thiện, và số lượng tác giả tác 

phẩm qui mô chưa từng có.  

Đề 9 : Căn cứ vào hình thái xã hội, văn học hiện đại Việt Nam được chia ra làm mấy thời 

kỳ ?Trình bày khái quát những hiểu biết của em về thời kỳ văn học thứ hai của văn học 

hiện đại Việt Nam  

*/ Căn cứ vào hình thái xã hội, văn học hiện đại Việt Nam được chia ra làm 2 thời kỳ : trước 

cách mạng và sau cách mạng 

*/ Những hiểu biết của em về thời kỳ văn học thứ hai( Sau cách mạng : Văn học Việt Nam từ  

Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay ) : 

_ Từ sau Cách mạng tháng Tám, chữ Quốc ngữ trở thành văn tự chính thống của nền văn học  

_ Văn học giai đoạn này tồn tại và phát triển trong hình thái xã hội xã hội chủ nghĩa dưới sự 

lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

_ Vùng ảnh hưởng của văn học giai đoạn này có sự ảnh hưởng và giao lưu với tất cả các nước 

trên thế giới 

_ Thành tựu của nó là đã tạo ra một nền văn học mới phát triển và hội nhập với văn học tjees 

giới 

Đề 10 : Chỉ ra những điểm khác nhau cơ bản của văn học trung đại và văn học hiện đại 

Việt Nam ? 

*/ Văn học trung đại và văn học hiện đại Việt Nam có những điểm khác nhau cơ bản sau :  

_ Văn học trung đại tồn tại và phát triển trong hình thái xã hội phong kiến, còn văn học hiện đại 

Việt Nam tồn tại và phát triển trong xã hội thực dân phong kiến ( trước cách mạng) và xã hội xã 

hội chủ nghĩa ( sau cách mạng) 

_ Văn học trung đại viết bằng chữ Hán và chữ Nôm, còn văn học hiện đại chủ yếu viết bằng chữ 

Quốc ngữ 



_ Lý tưởng thẩm mĩ , bút pháp nghệ thuật của văn học trung đại mang màu sắc phong kiến, còn 

văn học hiện đại mang màu sắc hiện đại 

_ Lượng lượng sáng tác của văn học trung đại là các trí thức nho học, còn văn học hiện đại là do 

các trí thức học chữ Quốc ngữ 

_ Vùng giao lưu ảnh hưởng của văn học trung đại chủ yếu là phương Bắc, còn văn học hiện đại 

lại giao lưu với toàn thế giới… 

Đề 11 :  Con người Việt Nam qua văn học được phản ảnh trong các mối quan hệ nào ? Vì 

sao văn học Việt Nam lại phản ánh con người trong mối quan hệ với thiên nhiên ? Chỉ ra 

biểu hiện của nó trong văn học ? 

*/ Con người Việt Nam qua văn học được phản ảnh trong các mối quan hệ : với thế giới tự 

nhiên, với quốc gia dân tộc, với quan hệ xã hội, với ý thức bản thân 

*/ Văn học Việt Nam lại phản ánh con người trong mối quan hệ với thiên nhiên là vì :  

_ Con người luôn sống gắn bó với môi trường thiên nhiên quanh mình 

_ Con người cũng luôn có nhu cầu nhận thức lý giải các hiện tượng thiên nhiên, bày tỏ tình cảm 

thái độ của mình với thiên nhiên. 

*/ Biểu hiện trong văn học :  

_ Phản ánh quá trình nhận thức, cỉ tạo và chinh phục thiên nhiên 

_ Tích lũy những hiểu biết về thiên nhiên. 

_ Giáo dục lòng tự hào và tình yêu đối với thiên nhiên. 

Đề 12 :  Con người Việt Nam qua văn học được phản ảnh trong các mối quan hệ nào ? Vì 

sao văn học Việt Nam lại phản ánh con người trong mối quan hệ với xã hội ? Chỉ ra biểu 

hiện của nó trong văn học ? 

*/ Con người Việt Nam qua văn học được phản ảnh trong các mối quan hệ : với thế giới tự 

nhiên, với quốc gia dân tộc, với quan hệ xã hội, với ý thức bản thân 

*/ Văn học Việt Nam lại phản ánh con người trong mối quan hệ với xã hội là vì :  

Con người được tập hợp tổ chức thành một xã hội với nhiều giai tầng khác nhau 

*/ Biểu hiện trong văn học :  

_ Tố cáo thế lực chuyên quyền 

_ Bày tỏ sự cảm thông đối với người bị áp bức 



_ Phơi bày những cảnh đời đau khổ của nhan dân 

Đề 13 :  Con người Việt Nam qua văn học được phản ảnh trong các mối quan hệ nào? Vì 

sao văn học Việt Nam lại phản ánh con người trong mối quan hệ với quốc gia dân tộc ? 

Chỉ ra biểu hiện của nó trong văn học ? 

*/ Con người Việt Nam qua văn học được phản ảnh trong các mối quan hệ : với thế giới tự 

nhiên, với quốc gia dân tộc, với quan hệ xã hội, với ý thức bản thân 

*/ Văn học Việt Nam lại phản ánh con người trong mối quan hệ với quốc gia dân tộc là vì :  

_ Dân tộc Việt Nam sớm có ý thức xây dựng quốc gia tự chủ 

_ Dân tộc ta luôn phải đối mặt với các thế lực xâm lược lớn 

*/ Biểu hiện trong văn học :  

_ Yêu quê hương đất nước 

_ Tự hào về truyền thống của dân tộc 

_ Căm thù giặc ngoại xâm 

_ Ca ngợi những tam gương yêu nước, dám xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc 

Đề 14 :  Con người Việt Nam qua văn học được phản ảnh trong các mối quan hệ nào ? Vì 

sao văn học Việt Nam lại phản ánh con người trong mối quan hệ với ý thức bản thân ? 

Chỉ ra biểu hiện của nó trong văn học ? 

*/ Con người Việt Nam qua văn học được phản ảnh trong các mối quan hệ : với thế giới tự 

nhiên, với quốc gia dân tộc, với quan hệ xã hội, với ý thức bản thân 

*/ Văn học Việt Nam lại phản ánh con người trong mối quan hệ với ý thức bản thân là vì :  

_ Con người luôn biết tự nhận thức, tự xem xét đánh giá bản thân mình 

_ Con người luôn hướng tới chân thiện mĩ 

 

 

Đề 15 : Sự khác nhau cơ bản giữa văn học dân gian và văn học viết ? 

_ Văn học dân gian sáng tác theo phương thức truyền miệng, còn văn học viết sang tác thông 

qua văn tự 

_  Văn học dân gian do người bình dân sáng tác, còn văn học viết do các trí thức tài hoa 



_  Văn học dân gian có 1 hệ thống thể loại đặc trưng của riêng mình như : thân thoại, sử thi, 

truyền thuyết, cổ tích, truyeenh cười, ca dao dân ca…. Còn văn học viết cũng có 1 hệ thống thể 

loại đặc trưng của riêng : tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ cổ điển, thơ hiện đại… 

_  Văn học dân gian có đặc trưng tiêu biểu : tính truyền miệng, tính tập thể, tính gắn bó bới sinh 

hoạt cộng đồng. Con văn học viết, đặc trưng tiêu biểu của nó là mang đậm dấu ân cá nhân của 

người sang tạo 

Đề 16 : Văn học dân gian có những đặc trưng tiêu biểu nào ? Theo em thực chất quá trình 

truyền miệng của văn học dân gian diễn ra như thế nào ? 

*/ Văn học dân gian có đặc trưng tiêu biểu : tính truyền miệng, tính tập thể, tính gắn bó với sinh 

hoạt cộng đồng. 

*/ Thực chất quá trình truyền miệng của văn học dân gian là : sự ghi nhớ vào óc và phổ biến lại 

cho mọi người. Truyền miệng theo không gian là sự lan tỏa từ nơi này sang nơi khác. Truyền 

miệng theo thời gian là sự bảo lưu từ đời này sang đời khác từ thời đại này sang thời đại khác 

Đề 17 : Văn học dân gian có những đặc trưng tiêu biêu nào ? Theo em thực chất quá trình 

sáng tạo tập thể của văn học dân gian diễn ra như thế nào ? 

*/ Văn học dân gian có đặc trưng tiêu biểu : tính truyền miệng, tính tập thể, tính gắn bó với sinh 

hoạt cộng đồng. 

*/ Thực chất quá trình sáng tạo tập thể của văn học dân gian là 

_ Lúc đầu một người khởi xướng . Sau đó tập thể tiếp nhận bổ sung, gọt rũa và lưu truyền trở 

thành tác phẩm hoàn chỉnh như ngày nay. Vì thế văn học dan gian là tải sản chung của tập thể 

Đề 18 : Văn học dân gian có những đặc trưng tiêu biểu nào ? Vì sao văn học dân gian lại 

gắn bó mật thiết với sinh họat cộng đồng ? Cho ví dụ ? 

*/ Văn học dân gian có đặc trưng tiêu biểu : tính truyền miệng, tính tập thể, tính gắn bó với sinh 

hoạt cộng đồng 

*/ Văn học dân gian lại gắn bó mật thiết với sinh họat cộng đồng là vì : sinh hoạt cộng đồng là 

nơi nảy sinh và truyền tụng văn học dân gian 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề 15 : Những đặc trưng cơ bản của văn học dân gian Việt nam ? Thực chất quá trình truyền 

miệng của văn học dân gian diễn ra như thế nào ? 

 


