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QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VĂN HÓA 

 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP  

MÔN NGỮ VĂN 

(Kèm theo Thông tư số        /2021/TT-BGDĐT ngày     tháng      năm 2021  

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

I. MỤC TIÊU 

Khối lượng kiến thứcvăn hóa trung học phổ thông môn Ngữ văn trong cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp giúp học sinh hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực ở 

giai đoạn trung học phổ thông, bảo đảm các kiến thức văn hóa nền tảng của giáo 

dục trung học phổ thông góp phần phát triển toàn diện nhân cách công dân trong 

quá trình hình thành và phát triển những năng lực ngành, nghề đào tạo của người 

học; giúp học sinh có đủ kiến thức văn hóa trung học phổ thông để học ở trình độ 

cao hơn của giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong những trường hợp cụ thể theo 

quy định của pháp luật. 

II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Về phẩm chất chủ yếu và các năng lực chung 

Khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông môn Ngữ văn góp phần 

hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu (yêu nước, nhân ái, 

chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm) và các năng lực chung (tự chủ và tự học, giao 

tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo) theo các mức độ phù hợp với môn 

học. 

2. Về năng lực đặc thù 

a) Năng lực ngôn ngữ 

Vận dụng được kiến thức tiếng Việt và kiến thức về bối cảnh lịch sử, xã hội 

để đọc hiểu các văn bản.Phân tích, đánh giá được nội dung và đặc điểm nổi bật về 

hình thức biểu đạt của văn bản. 

Viết được kiểu văn bản nghị luận và thuyết minh về các đề tài gắn với đời 

sống và nghề nghiệp được đào tạo. Văn bản nghị luận yêu cầu phân tích, đánh giá 

được vấn đề bàn luận;sử dụng hợp lí các minh chứng trong bài viết; bài viết bày 

tỏ được quan điểm và có chủ kiến. Văn bản thuyết minh yêu cầu ngôn ngữ trong 

sáng, rõ ràng, khách quan; đặc biệt, khi viết về những vấn đề có tính khoa học 

dưới hình thức một báo cáo nghiên cứu, bài tập khóa luận,… cần bảo đảm đúng 

quy ước, thể thức của loại văn bản, tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ và tránh đạo văn. 

Biết tranh luận về những vấn đề tồn tại các quan điểm trái ngược; có thái 

độ cầu thị và văn hoá tranh luận phù hợp; có khả năng nghe thuyết trình và đánh 

giá được nội dung và hình thức biểu đạt của bài thuyết trình; trình bày các vấn đề 

khoa học thuộc lĩnh vực nghề nghiệp được đào tạo một cách tự tin, sáng tạo, có 
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sức thuyết phục. 

b) Năng lực văn học 

Phân tích và đánh giá văn bản văn học dựa trên những hiểu biết về phong 

cách nghệ thuật và lịch sử văn học. Nhận biết được đặc trưng của hình tượng văn 

học và một số điểm khác biệt giữa hình tượng văn học với các loại hình tượng 

nghệ thuật khác (hội hoạ, âm nhạc, kiến trúc, điêu khắc); phân tích, đánh giá được 

nội dung tư tưởng và cách thể hiện nội dung tưtưởng trong một văn bản văn học; 

nhận biết và phân tích được đặc điểm của ngôn ngữ văn học, câu chuyện, cốt 

truyện và cách kể chuyện; nhận biết và phân tích được một số đặc điểm nghệ thuật 

trong văn học dân gian, văn học trung đại và văn học hiện đại. 

Nêu được những nét tổng quát về lịch sử văn học dân tộc (quá trình phát 

triển, các đề tài và chủ đề lớn, các tác giả, tác phẩm lớn; một số giá trị nội dung 

và hình thức của văn học dân tộc) và vận dụng vào việc đọc tác phẩm văn học. 

III. MẠCH NỘI DUNG KIẾN THỨC 

Mạch nội dung kiến thức, bao gồm các kiến thức cơ bản được lựa chọn của 

môn Ngữ văn cấp trung học phổ thông, được sắp xếp thành các mô đun theo nhu 

cầu ngành nghề của học sinh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.  

Khối lượng kiến thức được chia ra thành 09 mô đun, số tiết như bảng sau: 

Kí hiệu 

mô đun 
Tên mô đun 

Thời lượng 

học tập 

(số tiết) 

NV01 Đọc hiểu (01) 49 

NV02 Viết (01) 22 

NV03 Nói và nghe (01) 15 

NV04 Đọc hiểu (02) 49 

NV05 Viết (02) 22 

NV06 Nói và nghe (02) 15 

NV07 Đọc hiểu (03) 55 

NV08 Viết (03) 25 

NV09 Nói và nghe (03) 18 

 Tổng 270 
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IV. QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC 

 Bảng khối lượng kiến thức cụ thể như sau: 

Kí 

hiệu 

mô 

đun 

Tên mô đun Nội dung Yêu cầu cần đạt 

(1) (2) (3) (4) 

NV01 ĐỌC HIỂU 

(1) 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT 

1. Lỗi dùng từ và cách sửa 

2.1. Lỗi về liên kết đoạn văn và 

văn bản: dấu hiệu nhận biết và 

cách chỉnh sửa 

2.2. Kiểu văn bản và thể loại 

– Văn bản nghị luận: mục đích, 

quan điểm của người viết; cách 

sắp xếp, trình bày luận điểm, lí 

lẽ và bằng chứng; các yếu tố tự 

sự, biểu cảm trong văn bản nghị 

luận; bài nghị luận về một vấn 

đề xã hội; bài nghị luận phân 

tích, đánh giá một tác phẩm văn 

học; bài nghị luận về bản thân 

– Văn bản thông tin: sự kết hợp 

giữa phương tiện ngôn ngữ và 

Văn bản văn học 

Đọc hiểu nội dung 

– Biết nhận xét nội dung bao quát của văn bản; biết phân tích 

các chi tiết tiêu biểu, đề tài, cốt truyện, nhân vật và mối quan 

hệ của chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm. 

– Phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản 

muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. 

– Phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo mà 

người viết thể hiện qua văn bản. Phát hiện được các giá trị 

đạo đức, văn hoá từ văn bản. 

Đọc hiểu hình thức 

– Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của sử thi, 

truyện thần thoại như: không gian, thời gian, cốt truyện, 

nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật,... 

– Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện như: 

nhân vật, cốt truyện, người kể chuyện,... 
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các phương tiện giao tiếp phi 

ngôn ngữ; sự kết hợp các 

phương thức biểu đạt; cách đưa 

tin và quan điểm của người viết; 

văn bản thuyết minh tổng hợp; 

nội quy, bản hướng dẫn ở nơi 

công cộng 

3. Phương tiện giao tiếp phi 

ngôn ngữ: hình ảnh, số liệu, biểu 

đồ, sơ đồ,... 

KIẾN THỨC VĂN HỌC 

1. Cảm hứng chủ đạo của tác 

phẩm 

2.1. Cốt truyện, người kể chuyện 

2.2. Một số yếu tố của sử thi, 

truyện thần thoại: không gian, 

thời gian, cốt truyện, người kể 

chuyện, nhân vật, lời người kể 

chuyện và lời nhân vật,…; giá trị 

và sức sống của sử thi 

2.3. Giá trị thẩm mĩ của một số 

yếu tố hình thức trong thơ 

3.1. Bối cảnh lịch sử hoặc bối 

cảnhvăn hoá, xã hội và tác phẩm 

3.2. Tác phẩm văn học và người 

đọc 

– Phân tích và đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu 

tố trong thơ như từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, từ ngữ, hình 

ảnh, chủ thể trữ tình,... 

Liên hệ, so sánh, kết nối 

Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử - văn hoá được 

thể hiện trong văn bản văn học. 

Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm văn học đối 

với quan niệm, cách nhìn, cách nghĩ và tình cảm của người 

đọc. 

Đọc mở rộng 

– Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 15 văn bản văn học (bao 

gồm cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có 

thể loại và độ dài tương đương với các văn bản đã học. 

– Học thuộc lòng một số đoạn thơ, bài thơ yêu thích trong 

chương trình. 

Văn bản nghị luận 

Đọc hiểu nội dung 

– Nhận biết và phân tích được nội dung của luận đề, luận 

điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản. 

– Xác định được ý nghĩa của văn bản. Phân tích được mối 

quan hệ giữa các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của 

các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện nội 

dung chính của văn bản. 

– Dựa vào các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản 

để nhận biết được mục đích, quan điểm của người viết. 

Đọc hiểu hình thức 
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NGỮ LIỆU 

1.1. Văn bản văn học 

– Thần thoại 

– Truyện thơ dân gian, truyện 

ngắn, tiểu thuyết 

– Thơ trữ tình 

1.2. Văn bản nghị luận 

– Nghị luận văn học 

– Nghị luận xã hội 

1.3. Văn bản thông tin 

–Văn bản thuyết minh có lồng 

ghép một hay nhiều yếu tố miêu 

tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận 

– Nội quy, văn bản hướng dẫn 

 

 Nhận biết và phân tích được cách sắp xếp, trình bày luận 

điểm, lí lẽ và bằng chứng của tác giả. 

Liên hệ, so sánh, kết nối 

Nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản đối với quan 

niệm sống của bản thân. 

Đọc mở rộng 

Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 5 văn bản nghị luận (bao gồm 

cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có độ 

dài tương đương với các văn bản đã học. 

Văn bản thông tin 

Đọc hiểu nội dung 

– Biết phân tích mối liên hệ giữa các chi tiết và vai trò của 

chúng trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản. 

– Phân tích được đề tài, thông tin cơ bản của văn bản, cách 

đặt nhan đề của tác giả; nhận biết được mục đích của người 

viết. 

Đọc hiểu hình thức 

– Nhận biết được một số dạng văn bản thông tin tổng hợp: 

thuyết minh có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, 

tự sự, biểu cảm, nghị luận. 

– Nhận biết và phân tích được sự kết hợp giữa phương tiện 

giao tiếp ngôn ngữ và các phương tiện giao tiếp phi ngôn 

ngữ để biểu đạt nội dung văn bản một cách sinh động, hiệu 

quả. 

Liên hệ, so sánh, kết nối 
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Nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản thông tin đã đọc 

đối với bản thân. 

Đọc mở rộng 

Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 10 văn bản thông tin (bao 

gồm cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có 

kiểu văn bản và độ dài tương đương với các văn bản đã học. 

NV02 VIẾT (01) Quy trình viết 

Viết được văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được 

hình thành và rèn luyện ở các lớp trước; có hiểu biết về vấn 

đề quyền sở hữu trí tuệ và tránh đạo văn. 

Thực hành viết 

– Viết được một văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội; 

trình bày rõ quan điểm và hệ thống các luận điểm; có cấu 

trúc chặt chẽ; sử dụng các bằng chứng thuyết phục: chính 

xác, tin cậy, thích hợp, đầy đủ. 

– Viết được một văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một 

nhân vật/đoạn trích thơ/văn xuôi. 

– Viết được bản nội quy hoặc bản hướng dẫn ở nơi công 

cộng. 

Viết được một văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác 

phẩm văn học: chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ 

thuật và tác dụng của chúng. 

NV03 NÓI VÀ 

NGHE (01) 

Nói 

– Biết thuyết trình về một vấn đề xã hội có sử dụng kết hợp 

phương tiện ngôn ngữ với các phương tiện giao tiếp phi ngôn 

ngữ. 



7 

 

 

 

Nghe 

– Nghe và nắm bắt được nội dung truyết trình, quan điểm 

của người nói. Biết nhận xét về nội dung và hình thức thuyết 

trình. 

Nói nghe tương tác 

Biết thảo luận về một vấn đề có những ý kiến khác nhau; tôn 

trọng người đối thoại. 

NV04 ĐỌC HIỂU 

(2) 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT 

1. Lỗi về thành phần câu và cách 

sửa 

2. Kiểu văn bản và thể loại 

– Văn bản nghị luận: mối quan 

hệ giữa các luận điểm, lí lẽ và 

bằng chứng với luận đề; sự phù 

hợp giữa nội dung với nhan đề 

của văn bản; mục đích, thái độ 

và tình cảm của người viết; các 

yếu tố thuyết minh, tự sự và biểu 

cảm trong văn bản nghị luận; bài 

nghị luận về một vấn đề xã hội 

– Văn bản thông tin: vai trò của 

các dữ liệu, thông tin trong việc 

thể hiện ý tưởng, nội dung chính 

hay thông điệp của văn bản; một 

số dạng văn bản thông tin tổng 

Văn bản văn học 

Đọc hiểu nội dung 

– Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, sự 

kiện, nhân vật và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể 

của tác phẩm. 

– Phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản 

muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản 

– Phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của 

người viết thể hiện qua văn bản; phát hiện được các giá trị 

văn hoá, triết lí nhân sinh từ văn bản. 

Đọc hiểu hình thức 

– Nhận biết và phân tích được một số đặc điểm cơ bản của 

ngôn ngữ văn học. 

– Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện thơ 

dân gian và truyện thơ Nôm như: cốt truyện, nhân vật, người 

kể chuyện, độc thoại nội tâm, bút pháp miêu tả ngôn ngữ,… 

– Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện ngắn 

hiện đại như: không gian, thời gian, câu chuyện, nhân vật, 
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hợp; nhan đề, mục đích và thái 

độ của người viết văn bản 

3.1. Đặc điểm cơ bản của ngôn 

ngữ viết và ngôn ngữ nói 

3.2. Phương tiện giao tiếp phi 

ngôn 

ngữ: hình ảnh, số liệu, biểu đồ, 

sơ đồ,... 

KIẾN THỨC VĂN HỌC 

1.1. Đặc điểm của ngôn ngữ 

văn học và tính đa nghĩa của 

ngôn từ trong tác phẩm văn 

học 

2.1. Đặc điểm của truyện thơ 

dân gian, truyện thơ Nôm, 

truyện ngắn hiện đại, kí 

– Một số yếu tố của truyện thơ 

dân gian và truyện thơ Nôm 

như: cốt truyện, nhân vật, người 

kể chuyện, bút pháp miêu tả, 

ngôn ngữ,… 

– Truyện ngắn hiện đại: không 

gian, thời gian, câu chuyện, 

nhân vật, người kể chuyện, điểm 

nhìn và sự thay đổi điểm nhìn, 

người kể chuyện ngôi thứ 3 (người kể chuyện toàn tri) và 

người kể chuyện ngôi thứ nhất (người kể chuyện hạn tri). 

– Nhận biết và phân tích được vai trò của yếu tố tượng trưng 

trong thơ. Đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố 

trong thơ như ngôn từ, cấu tứ, hình thức bài thơ thể hiện 

trong văn bản. 

– Nhận biết và phân tích được sự kết hợp giữa tự sự và trữ 

tình trong tùy bút hoặc tản văn; giữa hư cấu và phi hư cấu 

trong truyện kí. 

Liên hệ, so sánh, kết nối 

– So sánh được hai văn bản văn học viết cùng đề tài ở các 

giai đoạn khác nhau; liên tưởng, mở rộng vấn đề để hiểu sâu 

hơn văn bản được đọc. 

– Phân tích được ý nghĩa hay tác động của văn bản văn học 

trong việc làm thay đổi suy nghĩ, tình cảm, cách nhìn và cách 

thưởng thức, đánh giá của cá nhân đối với văn học và cuộc 

sống. 

Đọc mở rộng 

Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 15 văn bản văn học (bao gồm 

cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có thể 

loại và độ dài tương đương với các văn bản đã học. Học 

thuộc lòng một số đoạn thơ, bài thơ yêu thích trong chương 

trình. 

Văn bản nghị luận 

Đọc hiểu nội dung 
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lời người kể chuyện, lời nhân 

vật,… 

– Sự kết hợp hư cấu và phi hư 

cấu trong truyện kí 

– Tuỳ bút hoặc tản văn: cái tôi 

trữ tình, kết cấu, ngôn ngữ,… 

2.2. Ý nghĩa, tác dụng của yếu 

tố tự sự trong thơ 

2.3. Vai trò của yếu tố tượng 

trưng trong thơ. Giá trị thẩm mĩ 

của một số yếu tố hình thức 

trong thơ: ngôn từ, cấu tứ, hình 

thức bài thơ thể hiện trên văn 

bản 

3.1. Cách so sánh hai văn bản 

văn học viết về cùng một đề tài 

3.2. Quan điểm của người viết 

và quan điểm của người đọc 

NGỮ LIỆU 

1.1. Văn bản văn học 

– Sử thi, truyện ngắn và tiểu 

thuyết hiện đại 

– Thơ, truyện thơ Nôm 

– Truyện kí, tuỳ bút hoặc tản 

văn 

– Nhận biết và phân tích được nội dung của luận đề, các luận 

điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu, độc đáo trong văn bản. 

– Phân tích được mối quan hệ giữa các luận điểm, lí lẽ và 

bằng chứng, quan hệ giữa chúng với luận đề của văn bản; 

nhận biết và giải thích được sự phù hợp giữa nội dung nghị 

luận với nhan đề của văn bản. 

– Xác định được nội dung và ý nghĩa của văn bản. Nhận biết 

được mục đích, thái độ và tình cảm của người viết. 

Đọc hiểu hình thức 

– Nhận biết được các lí lẽ và bằng chứng mà người viết sử 

dụng để bảo vệ quan điểm trong bài viết. 

– Nhận biết được vai trò của các yếu tố thuyết minh hoặc 

miêu tả, tự sự trong văn bản nghị luận. 

Liên hệ, so sánh, kết nối 

– Liên hệ được nội dung văn bản với một tư tưởng, quan 

niệm, xu thế (kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, khoa học) 

của giai đoạn mà văn bản ra đời để hiểu sâu hơn. 

– Thể hiện được quan điểm đồng ý hay không đồng ý với nội 

dung chính của văn bản và giải thích lí do. 

Đọc mở rộng 

Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 5 văn bản nghị luận (bao gồm 

cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có độ 

dài tương đương với các văn bản đã học. 

Văn bản thông tin 

Đọc hiểu nội dung 
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1.2. Văn nghị luận 

– Nghị luận xã hội 

– Nghị luận văn học 

1.3. Văn bản thông tin 

– Bài thuyết minh có lồng ghép 

mộthay nhiều yếu tố như miêu 

tả, tự sự,biểu cảm, nghị luận 

 

– Biết suy luận và phân tích mối liên hệ giữa các chi tiết và 

vai trò của chúng trong việc thể hiện thông tin chính của văn 

bản. 

– Phân tích được đề tài, thông tin cơ bản của văn bản, cách 

đặt nhan đề của tác giả; nhận biết được thái độ và quan điểm 

của người viết. 

Đọc hiểu hình thức 

– Nhận biết được bố cục, mạch lạc của văn bản, cách trình 

bày dữ liệu, thông tin của người viết và đánh giá hiệu quả 

của chúng. 

– Phân tích được tác dụng của các yếu tố hình thức (bao gồm 

phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ) để làm tăng hiệu quả 

biểu đạt của văn bản thông tin. 

Liên hệ, so sánh, kết nối 

Thể hiện được thái độ đồng ý hay không đồng ý với nội dung 

của văn bản hay quan điểm của người viết và giải thích lí do. 

Đọc mở rộng 

Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 10 văn bản thông tin (bao 

gồm cả một số văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng 

Internet) có kiểu văn bản và độ dài tương đương với các văn 

bản đã học. 

NV05 VIẾT (02) Quy trình viết 

Biết viết văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được 

hình thành và rèn luyệnở các lớp trước. 

Thực hành viết 

– Viết được văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội, trình 
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bày rõ quan điểm và hệ 

thống các luận điểm; cấu trúc chặt chẽ. 

– Viết được văn bản nghị luận về một tác phẩm văn học; 

nêu và nhận xét về nội dung, một số nét nghệ thuật đặc sắc. 

– Viết được bài thuyết minh có lồng ghép một hay nhiều 

yếu tố như miêu tả, tự sự, 

biểu cảm, nghị luận. 

Viết được văn bản nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm 

văn học cùng viết về một đề tài. 

NV06 NÓI VÀ 

NGHE (02) 

Nói 

Biết trình bày ý kiến đánh giá, bình luận một vấn đề xã hội; 

kết cấu bài có ba phần rõ ràng; sử dụng kết hợp phương tiện 

ngôn ngữ với các phương tiện phi ngôn ngữ một cách đa 

dạng. 

Nghe 

Nắm bắt được nội dung truyết trình và quan điểm của người 

nói. Nêu được nhận xét, đánh giá về nội dung và cách thức 

thuyết trình. Biết đặt câu hỏi về những điểm cần làm rõ. 

Nói nghe tương tác 

Biết thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa 

tuổi; tranh luận một cách hiệu quả và có văn hoá. 

NV07 ĐỌC HIỂU 

(03) 

KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT 

1. Giữ gìn và phát triển tiếng 

Việt 

Văn bản văn học 

 

Đọc hiểu nội dung 
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2. Lỗi logic, lỗi câu mơ hồ và 

cách sửa 

3.1. Kiểu văn bản và thể loại 

– Văn bản nghị luận: vai trò của 

các luận điểm, lí lẽ và bằng 

chứng; mục đích, tình cảm và 

quan điểm của người viết; các 

biện pháp làm tăng tính khẳng 

định, phủ định trong văn bản 

nghị luận; cách lập luận và ngôn 

ngữ biểu cảm. 

– Văn bản thông tin: giá trị của 

đề tài, thông tin chính của văn 

bản; các loại dữ liệu và độ tin 

cậy của dữ liệu; thư trao đổi 

công việc 

3.2. Tôn trọng và bảo vệ quyền 

sở hữu trí tuệ trong học tập, 

nghiên cứu 

4.Phương tiện giao tiếp phi ngôn 

ngữ: hình ảnh, số liệu, biểu đồ, 

sơ đồ,... 

KIẾN THỨC VĂN HỌC 

1.1. Một số yếu tố của tiểu 

thuyết (hiện đại và hậu hiện đại), 

thơ trữ tình hiện đại, kí 

– Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, sự 

kiện, nhân vật và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể 

của tác phẩm. 

– Phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản 

muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản. 

– Phân tích được giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ của 

tác phẩm; phát hiện được các giá trị văn hoá, triết lí nhân 

sinh từ văn bản. 

Đọc hiểu hình thức 

– Nhận biết được một số đặc điểm cơ bản của phong cách cổ 

điển, hiện thực và lãng mạn qua các tác phẩm văn học tiêu 

biểu đã học. 

– Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của tiểu thuyết 

(hiện đại, hậu hiện đại) như: ngôn ngữ, diễn biến tâm lí, hành 

động của nhân vật,... 

– Phân tích và đánh giá được sự phù hợp của người kể 

chuyện, điểm nhìn trong việc thể hiện chủ đề của văn bản. 

– Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của thơ trữ tình 

hiện đại như: ngôn ngữ, hình tượng, biểu tượng, yếu tố tượng 

trưng, siêu thực trong thơ,... 

– Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của phóng sự, 

nhật kí hoặc hồi kí như: tính phi hư cấu và một số thủ pháp 

nghệ thuật như: miêu tả, trần thuật; sự kết hợp chi tiết, sự 

kiện hiện thực với trải nghiệm, thái độ và đánh giá của người 

viết,... 
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– Tiểu thuyết (hiện đại và hậu 

hiện đại): ngôn ngữ, diễn biến 

tâm lí, hành động của nhân vật 

– Thơ trữ tình hiện đại: ngôn 

ngữ, hình ảnh, biểu tượng, yếu 

tố tượng trưng, siêu thực 

– Phóng sự, nhật kí hoặc hồi kí: 

tính phi hư cấu, miêu tả, trần 

thuật; sự kết hợp chi tiết, sự kiện 

hiện thực với trải nghiệm, thái 

độ và đánh giá của người viết 

2.1. Diễn biến tâm lí của nhân 

vật và cách thức thể hiện tâm lí 

nhân vật của nhà văn 

2.2. Mối quan hệ của người kể 

chuyện, điểm nhìn trong việc thể 

hiện chủ đề của văn bản 

3. Sơ giản về lịch sử văn học và 

vai trò của kiến thức nền về lịch 

sử văn học trong đọc hiểu văn 

bản 

NGỮ LIỆU 

1.1. Văn bản văn học 

– Truyện truyền kì, truyện ngắn 

và 

 

Liên hệ, so sánh, kết nối 

 Nhận biết và phân tích được quan điểm của người viết về 

lịch sử, văn hoá, được thể hiện trong văn bản. 

Vận dụng được kinh nghiệm đọc, trải nghiệm về cuộc sống 

và kiến thức văn học để đánh giá, phê bình văn bản văn học, 

thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ của cá nhân về văn bản văn 

học. 

Đọc mở rộng 

– Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 15 văn bản văn học (bao 

gồm cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có 

thể loại và độ dài tương đương với các văn bản đã học. 

– Học thuộc lòng một số đoạn thơ, bài thơ yêu thích trong 

chương trình. 

Văn bản nghị luận 

Đọc hiểu nội dung 

– Nhận biết, phân tích được nội dung của luận đề, luận điểm, 

lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu, độc đáo trong văn bản; chỉ ra 

mối liên hệ của chúng. 

– Biết tiếp nhận, đánh giá nội dung với tư duy phê phán; nhận 

biết được mục đích 

Đọc hiểu hình thức 

– Phân tích được cách tác giả sử dụng một số thao tác nghị 

luận (chẳng hạn chứng minh, giải thích, bình luận, so sánh, 

phân tích hoặc bác bỏ) trong văn bản để đạt được mục đích. 
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tiểu thuyết hiện đại 

– Thơ trữ tình hiện đại 

– Phóng sự, nhật kí hoặc 

hồi kí  

1.2. Văn nghị luận 

– Nghị luận xã hội 

– Nghị luận văn học 

1.3. Văn bản thông tin 

– Thuyết minh có lồng ghép một 

hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự 

sự, biểu cảm, nghị luận 

-  Thư trao đổi công việc 

 

 

– Phân tích được các biện pháp tu từ, từ ngữ, câu khẳng định, 

phủ định trong văn bản nghị luận. 

– Nhận biết được vai trò của cách lập luận và ngôn ngữ biểu 

cảm trong văn bản nghị luận. 

Liên hệ, so sánh, kết nối 

Biết đánh giá, phê bình văn bản dựa trên trải nghiệm và quan 

điểm của người đọc. 

Đọc mở rộng 

 Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 5 văn bản nghị luận (bao 

gồm cả một số văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng 

Internet) có độ dài tương đương với các văn bản đã học. 

Văn bản thông tin 

Đọc hiểu nội dung 

– Biết phân tích mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu và vai 

trò của chúng trong việc thể hiện thông tin chính của văn 

bản. 

– Phân tích được đề tài, thông tin cơ bản của văn bản, cách 

đặt nhan đề của tác giả; đánh giá được thái độ và quan điểm 

của người viết. 

Đọc hiểu hình thức 

– Nhận biết được bố cục, mạch lạc của văn bản; đánh giá 

được sự phù hợp giữa nội dung và nhan đề văn bản; đề xuất 

được các nhan đề văn bản khác. 

– Phân tích được cách chọn lọc, sắp xếp các thông tin trong 

văn bản. Phân biệt được dữ liệu sơ cấp và thứ cấp; nhận biết 
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và đánh giá được tính mới mẻ, cập nhật, độ tin cậy của dữ 

liệu, thông tin trong văn bản. 

Liên hệ, so sánh, kết nối 

– So sánh được hiệu quả biểu đạt của văn bản thông tin chỉ 

dùng ngôn ngữ và văn bản thông tin có kết hợp với các yếu 

tố phi ngôn ngữ. 

– Phê bình được văn bản dựa trên trải nghiệm và quan điểm 

của người đọc. 

Đọc mở rộng 

Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 10 văn bản thông tin (bao 

gồm cả một số văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng) có 

kiểu văn bản và độ dài tương đương với các văn bản đã học. 

NV08 VIẾT (03) Quy trình viết 

Viết được văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được 

hình thành và rèn luyện ở các lớp trước. 

Thực hành viết 

– Viết được văn bản nghị luận về một vấn đề có liên quan 

đến tuổi trẻ. 

– Viết được văn bản dưới hình thức thư trao đổi công việc 

hoặc một vấn đề đáng quan tâm. 

Viết được văn bản nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm 

văn học. 

NV09 NÓI VÀ 

NGHE (03) 

Nói 

– Biết trình bày so sánh, đánh giá hai tác phẩm văn học. 

– Biết thuyết trình về một vấn đề liên quan đến cơ hội và 

thách thức đối với đất nước. 
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Nghe 

– Nắm bắt được nội dung và quan điểm của bài thuyết trình. 

Nhận xét, đánh giá được nội dung và cách thức thuyết trình. 

Đặt được câu hỏi về những điểm cần làm rõ và trao đổi về 

những điểm có ý kiến khác biệt. 

Nói nghe tương tác 

– Tranh luận được một vấn đề có những ý kiến trái ngược 

nhau; tôn trọng người đốithoại. 

– Thể hiện được thái độ cầu thị khi thảo luận, tranh luận và 

biết điều chỉnh ý kiến khi cần thiết để tìm giải pháp trong các 

cuộc thảo luận, tranh luận. 
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V. CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ DẠY HỌC 

1. Yêu cầu về phòng thí nghiệm/phòng học bộ môn 

Với đặc trưng môn học, khối lượng kiến thức môn Ngữ văn không cần có 

phòng thí nghiệm hay phòng học bộ môn riêng. Tuy nhiên ở những cơ sở giáo dục 

có điều kiện có thể bố trí phòng học bộ môn để tạo thêm điều kiện và hứng thú cho 

học sinh trong giờ học Ngữ văn. 

2. Yêu cầu về thiết bị dạy học 

Thiết bị dạy học tối thiểu của khối lượng kiến thức môn Ngữ văn là tủ sách 

tham khảo, có các loại văn bảnlà văn bản văn học, văn bản nghị luận, văn bản thông 

tin; có các sách truyện tham khảo phục vụ cho các hoạt động dạy học. Một số tranh 

ảnh như chân dung các nhà văn lớn có trong chương trình; tranh ảnh minh hoạ cho 

nội dung, nghệ thuật của một số tác phẩm lớn như Bình Ngô đại cáo, Truyện Kiều, 

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Tuyên ngôn Độc lập,... Những trường có điều kiện cần nối 

mạng Internet, có máy tính, màn hình và máy chiếu; trang bị thêm một số phần mềm 

dạy học tiếng Việt; cácvideo clip có nội dung giới thiệu các danh lam thắng cảnh, di 

tích lịch sử của đất nước, quê hương của các nhà văn (để dạy và học văn bản thuyết 

minh); một số bộ phim hoạt hình, phim truyện được chuyển thể từ các tác phẩm văn 

học hoặc các video clip ghi một số vở diễn từ các kịch bản văn học; bản nhạc được 

phổ từ các bài thơ đã chọn làm ngữ liệu dạy học hay một số văn bản đọc mở rộng, các 

cuộc giao lưu, nói chuyện chuyên đề của các nhà văn, nhà nghiên cứu, phê bình văn 

học; các sách giáo khoa Ngữ văn, sách văn học và các tài liệu giáo dục văn học dạng 

điện tử.  

VI. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC DẠY HỌC 

1. Phương pháp 

Để thực hiện quan điểm dạy học tập trung vào người học, phát huy tính tích cực, 

chủ động của học sinh trong học tập, cần coi trọng phương pháp tổ chức hoạt động học 

tập phù hợp với đặc trưng bộ môn. Cần vận dụng các phương pháp giáo dục theo định 

hướng chung là dạy học tích hợp và phân hóa; đa dạng hoá các hình thức tổ chức, 

phương pháp và phương tiện dạy học, góp phần phát triển các phẩm chất và năng lực. 

Quan điểm này được cụ thể hoá ở một số ý sau đây: 

Học sinh được coi là những đối tượng vốn có sẵn những tiềm năng mà người 

giáo viên có nhiệm vụ đánh thức và tạo điều kiện để những tiềm năng đó được phát 

triển tối đa, đặc biệt là tiềm năng sáng tạo; thực hiện dạy học phân hóa theo đối 

tượng học sinh góp phần định hướng nghề nghiệp. 

Giáo viên cần tạo điều kiện để học sinh được suy nghĩ, thực hành nghe, nói, 

đọc, viết nhiều hơn từ vốn kiến thức, kĩ năng văn học, tiếng Việt, làm văn thông qua 

các hoạt động dạy học. Giáo viên kết hợp rèn luyện cho học sinh các kiến thức và kĩ 

năng của 3 phân môn theo tinh thần tích hợp. Tăng cường cho học sinh thực hành 

giao tiếp bằng nhiều hình thức phong phú, thích hợp để hình thành năng lực sử dụng 
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thành thạo tiếng Việt, phát triển năng lực cảm thụ văn chương. 

Dành nhiều thời gian cho học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu học 

tập, luyện tập, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập để học sinh biết tự đọc, 

viết, nói và nghe theo những yêu cầu và mức độ khác nhau; kiểm tra, đánh giá việc 

thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.  

2. Hình thức tổ chức dạy học 

Vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức tổ dạy học cả trong và ngoài lớp học 

nhằm tạo hứng thú, không gây áp lực cho học sinh. Kết hợp các hoạt động dạy học 

trong lớp học với hoạt động trải nghiệm trên thực tế, các hoạt động ngoại khóa văn 

học,... Tổ chức cho học sinh học tập theo ba hình thức: học theo quy mô lớp, học theo 

nhóm, học cá nhân; trong đó, chú trọng hình thức học theo nhóm, tạo điều kiện, cơ hội 

cho học sinh hợp tác, học hỏi nhau trong quá trình tìm hiểu, vận dụng kiến thức và rèn 

luyện kĩ năng. 

VII. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ  

Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh cần căn cứ vào yêu cầu 

cần đạt các mô đun của khối lượng kiến thức môn Ngữ văn. Kết hợp giữa đánh giá 

định tính và đánh giá định lượng. Ngoài nội dung đánh giá của giáo viên, cần tạo 

điều kiện để học sinh tự đánh giá kết quả học tập của mình và đánh giá kết quả học 

tập lẫn nhau. 

Kết hợp đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì với những hình thức cụ 

thể như sau: 

Đánh giá thông qua bài viết: bài tự luận, bài trắc nghiệm khách quan, bài thu 

hoạch tham quan, ngoại khóa văn học; báo cáo kết quả sưu tầm, nghiên cứu. 

Đánh giá thông qua vấn đáp, thuyết trình: trả lời câu hỏi vấn đáp, phỏng vấn, 

thuyết trình vấn đề nghiên cứu. 

Đánh giá thông qua quan sát: quan sát quá trình học sinh tham gia bài học, 

thảo luận nhóm, tham quan, tham gia dự án nghiên cứu, tham gia các hoạt động phục 

vụ cộng đồng./.  


