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BÀI THI ĐIỀU KIỆN MÔN NGỮ VĂN 
 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (30 câu, từ câu 41 đến câu 70, 2 điểm/ câu) 

- 07 câu hỏi tiếng Việt và làm văn, thuộc các nội dung sau: 

+ Phương châm hội thoại/ thành ngữ, tục ngữ 

+ Thành phần biệt lập 

+ Biện pháp tu từ (gắn với văn bản ngoài SGK)- xác định BPTT/ tác dụng của BPTT 

+ Phương thức biểu đạt 

+ Kiểu câu 

+ Cách lập luận/ thao tác lập luận 

+ Phép liên kết câu trong đoạn văn 

- 02 câu hỏi về giai đoạn văn học/ đề tài/ thể loại…  

- 01 câu hỏi về văn học trung đại (truyện truyền kì, truyện thơ Nôm, tiểu thuyết 

chương hồi) 

- 07- 08 câu hỏi về tác phẩm thơ,  trong đó có 1- 2 câu là tác phẩm ngoài chương trình, 

còn lại là tác phẩm trong chương trình (khai thác nội dung và những nét đặc sắc về nghệ 

thuật của văn bản, có thể so sánh, liên hệ các văn bản trong chương trình hoặc liên hệ văn 

bản trong chương trình với văn bản ngoài chương trình) 

- 08- 09 câu hỏi về truyện, trong đó 

+ 06- 07 câu hỏi về tác phẩm truyện trong chương trình (khai thác nội dung và những nét 

đặc sắc về nghệ thuật của văn bản, có thể so sánh, liên hệ các văn bản trong chương trình 

hoặc liên hệ văn bản trong chương trình với văn bản ngoài chương trình) 

+ 02 câu hỏi về một câu chuyện mang tính ẩn dụ, ngụ ngôn (khai thác các khía cạnh nội 

dung, chủ đề, bài học, thông điệp rút ra từ câu chuyện) 

- 03 câu hỏi về văn bản nghị luận ngoài chương trình (khai thác luận đề, luận điểm, 

thành công về lập luận, suy luận, thông điệp từ văn bản…) 

- 01 câu hỏi suy luận hình ảnh 

PHẦN II. TỰ LUẬN (2 câu- 40 điểm) 

Cho đoạn trích văn bản thơ/ truyện/ nghị luận 

- 01 câu xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ (10 điểm) 

- 01 câu viết đoạn văn về thông điệp được gợi ra từ đoạn trích (30 điểm)                                                               

 


