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KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN 9 

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022- 2023 

 

 

Thời gian làm bài: 60 phút 

Số phần thi: 02 (trắc nghiệm và tự luận) 

Tổng số câu hỏi: 35 câu hỏi thuộc phần thi trắc nghiệm và 01 câu hỏi thuộc phần thi tự luận 

Dạng câu hỏi: Trắc nghiệm 4 lựa chọn và tự luận 

Hình thức làm bài: Trên giấy thi 

Tổng điểm: 100 điểm, trong đó: 

- Phần trắc nghiệm: 70 điểm, mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 2.0 điểm 

         - Phần tự luận: 30 điểm, gồm 01 câu 30 điểm 

Phạm vi kiến thức: Nội dung kiến thức, kĩ năng trong chương trình Ngữ văn lớp 9 

Khung chương trình ôn tập: Theo Hướng dẫn của CV 4040 Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện 

Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022 ngày 16.9.2021 

 

TT Nội dung ôn tập 

1 Hệ thống hóa các kiến thức Tiếng Việt lớp 9 

2 Hệ thống hóa các kiến thức Làm văn lớp 9 

3 Kiến thức về thể loại và lịch sử văn học: thể loại, các giai đoạn văn học, tác giả, tác 

phẩm, các đề tài, chủ đề, đặc điểm nổi bật của các giai đoạn văn học 

4 Văn bản văn học Việt Nam trung đại trong SGK Ngữ văn 9 

5 Văn bản văn học Việt Nam hiện đại (thơ, truyện)  trong SGK Ngữ văn 9 

6 Văn bản nghị luận trong SGK Ngữ văn 9 

7 Kĩ năng đọc hiểu văn bản ngắn ngoài chương trình 

8 Luyện tập dạng câu hỏi suy luận hình ảnh 

9 Kĩ năng tạo lập văn bản nghị luận xã hội (đoạn văn từ 10 đến 12 câu)  

 

 


