
   
CÁC VÙNG KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU 

TRONG VIỆC BỒI DƯỠNG HSG NGỮ VĂN 10 
 

-- Lê Thị Hiền, Tổ Ngữ Văn Anh -- 
 
1. Các bước thực hiện một chuyên đề chuyên sâu 
1.1. Giới thiệu mục đích, ý nghĩa và yêu cầu cần đạt của chuyên đề. 
1.2. Tổ chức cho HS hoạt động học tập, trao đổi theo phần gợi ý thực hiện đã nêu trong 
tài liệu học tập của HS. 
   Do nội dung kiến thức và kĩ năng của 1 chuyên đề thường rất nhiều, nên GV cần chia 
ra và xác định công việc ở mỗi tiết học cho phù hợp. Phần gợi ý thực hiện trong các 
chuyên đề thường đã nêu hướng và cách hoạt động, vì thế GV dựa vào đó mà điều 
hành tiết học. Tinh thần cơ bản của bước 2 là: Nêu vấn đề và yêu cầu HS làm việc trao 
đổi theo nhóm (trước các vấn đề khó, phức tạp, có nhiều ý kiến khác nhau) hoặc trình 
bày ngay ý kiến của mình đã suy nghĩ, chuẩn bị ở nhà.  Thời lượng dành cho bước 2 là 
nhiều nhất. 
1.3. Tổng kết, rút kinh nghiệm sau khi học xong chuyên đề. 
 Do mỗi chuyên đề có dung lượng kiến thức và kĩ năng khá lớn, lại học thành 
nhiều tiết vì thế mỗi chuyên đề cần dành một thời gian nhất định để tổng kết và khắc 
sâu một số kiến thức và kĩ năng cần chú ý nhất. Cuối cùng là cần nêu những lưu ý, rút 
kinh nghiệm về việc học tập của HS. Khuyến khích HS phát biểu ý kiến đóng góp về 
cách dạy, cách học, cách kiểm tra đánh giá… 
 Đối với các trường chuyên do điều kiện thiết bị dạy học và cơ sở vật chất khá 
đầy đủ, GV cần tổ chức và hưóng dẫn HS sử dụng máy tính, ứng dụng công nghệ 
thông tin vào việc thu thập tư liệu trên mạng Internet, theo dõi các cuộc tranh luận văn 
học, những vấn đề thời sự văn học... GV cũng cần biết sử dụng mày tính vào việc trình 
bày bài giảng bằng các phần mềm thông dụng ( như Powerpoint), biết khai thác kho tư 
liệu văn học vô cùng phong phú trên mạng bằng các công cụ tìm kiếm như 
Google.com hoặc Vinaseek.com ... 
2.  Cụ thể hóa các vùng  kiến thức chuyên sâu  
2.1. Vùng kiến thức chuyên sâu ở lớp 10 

1 Văn học – nhà văn – Quá trình sáng tác 
2 Những đặc trưng cơ bản của thi pháp ca dao Việt Nam 
 

3 
Tinh thần nhân văn qua một số truyện cổ dân gian Việt Nam (thần thoại, 
sử thi, truyền thuyết, truyện thơ, cổ tích, truyện cười) trong chương trình 
Ngữ văn 10 nâng cao 

4 Vai trò của văn học dân gian đối với văn học viết 
5 Nguyễn Trãi – nhà tư tưởng lớn, nhà văn lớn 
6 Nguyễn Du – thơ chữ Hán và truyện Kiều 
7 Đặc trưng thi pháp văn học trung đại Việt Nam 
 

8 
Sử thi cổ đại Hilạp, Ấn Độ qua tác phẩm Ôđixê của Hômerơ và 
Ramayana của Vanmiki 



 
9 

Đặc trưng cơ bản của thơ Đường (qua các bài thơ Đường trong chương 
trình Ngữ văn 10 nâng cao) 

 
10 

Sự giàu đẹp của tiếng Việt qua một số bài ca dao, các tác phẩm nôm và 
diễn nôm thời trung đại trong chương trình Ngữ văn 10 nâng cao 

11 Những yêu cầu cơ bản của một bài văn hay  
12 Đề văn: Phân tích và luyện tập 

 
NỘI DUNG CHUYÊN SÂU 

 
Chuyên đề 1: Văn học – Nhà văn – Quá trình sáng tác 

 Văn học – Nhà văn – Quá trình sáng tác 
1.1. Văn học 
a) Khái niệm văn học – Nghĩa rộng – Nghĩa hẹp tức văn nghệ thuật: Chuyển tải tư 
tưởng, tình cảm, thẩm mĩ bằng hình tượng nghệ thuật. 
b) Đặc trưng ngôn từ nghệ thuật - Kĩ năng riêng của tính phi vật thể của ngôn ngữ - 
Tính đa nghĩa của ngôn từ nghệ thuật. 
c) Các chức năng, các ý nghĩa và giá trị của văn học: Chức năng giao tiếp, chức năng 
giải trí, ý nghĩa tư tưởng, giá trị thẩm mĩ. 
d) Nguyên tắc phân chia các thể loại văn học. Điểm qua các thể loại văn học chính, 
thời cổ đại, trung đại. 
1.2. Nhà văn 
a) Tư chất nghệ sĩ: Giàu tình cảm, tâm hồn phong phú, nhân cách đẹp. 
b) Các tiền đề của tài năng: Trực giác, tưởng tượng, trí nhớ tốt, tài quan sát, giàu trải 
nghiệm đời sống. 
1.3. Quá trình sáng tạo 
a) Cảm hứng sáng tạo. 
b) Ý đồ sáng tác, lập sơ đồ hay đề cương. Viết, sửa chữa. 
2.2. Thực hành, phân tích, đánh giá một số văn bản thuộc thể loại khác nhau. 
Phân tích quá trình sáng tác một tác phẩm cụ thể. Phân tích tư cách, phẩm chất của một 
nhà văn (từ những tư liệu cụ thể nắm được). 

Chuyên đề 2: Những đặc trưng cơ bản của thi pháp cao dao Việt Nam 
1. Khái niệm thi pháp   
2. Những đặc trưng cơ bản của thi pháp ca dao Việt Nam: 
a) Đặc trưng cái tôi trữ tình trong ca dao, tính tập thể trong sáng tác và tính truyền 
miệng trong lưu hành, giao tiếp khiến cái tôi trữ tình của ca dao không có dấu vết cá 
nhân cá thể. 
b) Thời gian, không gian diễn xướng (thời gian hiện tại, không gian trần thế, đời 
thường, bình dị, phiếm chỉ, gắn với môi trường sống thân thuộc của người bình dân). 
c) Các biểu tượng phổ biến (khác với các biểu tượng trong văn học viết). 
d) Mô hình câu từ. Các công thức ngôn từ thường lặp lại trong nhiều bài ca dao. 
e) Thể thơ lục bát được vận dụng một cách hồn nhiên, phóng túng và những biến thể 
của nó như đặc trưng riêng của ca dao. 
g) Ngôn từ giản dị, chất phác, ngắn gọn, gần với lời nói trong sinh hoạt đời thường. 
3. Thực hành 



Phân tích những đặc trưng cơ bản của thi pháp cao dao qua những bài trong 
chương trình Ngữ văn 10 nâng cao. Chú ý so sánh với thơ trong bộ phận văn học viết 

Chuyên đề 3 : Tinh thần nhân văn qua một số truyện cổ dân gian Việt Nam 
(thần thoại, sử thi, truyền thuyết, truyện thơ, cổ tích, truyện cười) trong chương 
trình lớp 10 nâng cao 
1. Nhân văn là thước đo giá trị văn học của mọi thời đại 
2. Tinh thần nhân văn là tư tưởng xuyên suốt các loại hình truyện cổ dân gian Việt 
Nam với những biểu hiện phong phú: 
- Khát vọng chinh phục, chế ngự thiên nhiên, giải thích tự nhiên (Đăm Săn, Đẻ đất đẻ 
nước). 
- Khát vọng độc lập, tự cường (An Dương Vương, Mỵ Châu – Trọng Thuỷ). 
- Ngợi ca tình nghĩa, đạo lý (Chử Đồng Tử, Tiễn dặn người yêu, Đăm Săn). 
- Khát vọng về công lý: Tấm Cám, một số truyện cười. 
- Cái nhìn khoan dung đối với con người (Mỵ Châu – Trọng Thuỷ, một số truyện cười). 
3. Thực hành phân tích tinh thần nhân văn của một số tác phẩm văn học dân gian 

Chuyên đề 4 : Vai trò của văn học dân gian đối với văn học viết Việt Nam 
1. Khái quát về vai trò, tác động to lớn của văn học dân gian đối với văn học viết nói 
chung ( cả Việt Nam và nước ngoài) 
2. Văn học viết Việt Nam đã chịu ảnh hưởng to lớn của VHDG trên nhiều phương 
diện: 
2.1. Về phương diện nội dung: đề tài, nguồn cảm hứng, tư tưởng nhân ái, tình cảm lạc 
quan, yêu đời, tình yêu thiên nhiên, đất nước, tình yêu con người... 
2.2. Về phương diện nghệ thuật: ngôn từ, hình ảnh, cách nói, các biện pháp tu từ, thể 
loại, chất liệu dân gian... 
3. Thực hành phân tích vai trò và tác dụng của VHDG qua một số tác phẩm văn học 
viết cụ thể . 
Chuyên đề 5: Nguyễn Trãi  - Nhà tư tưởng lớn, nhà văn lớn 
. Nguyễn Trãi, một nhân vật lịch sử kiệt xuất, toàn tài, một nhà văn lớn 
2. Nguyễn Trãi qua thơ văn chữ Hán: 
2.1. Tư tưởng nhân nghĩa, tinh thần lo nước thương dân, chủ nghĩa anh hùng. 
2.2. Những sáng tạo nghệ thuật. 
3. Nguyễn Trãi qua thơ văn chữ Nôm: 
3.1. Vị trí lịch sử của Quốc âm thi tập 
3.2. Tâm sự của nguyễn Trãi: Tình cảm thiên nhiên, những tâm sự sâu sắc về nhân tâm 
, thế sự. 
3.3. Nguyễn Trãi với tiếng Việt, văn học dân gian và quan niệm thẩm mĩ độc đáo của 
ức Trai. 
4. Thực hành phân tích nội dung tư tưởng và các đóng góp nghệ thuật của Nguyễn Trãi 
qua các tác phẩm văn học cụ thể ( chú ý những tác phẩm đọc thêm và chưa được học 
trong chương trình). 
Chuyên đề 6: Nguyễn Du – Thơ chữ Hán và Truyện Kiều  
1. Nguyễn Du, một trái tim lớn, một nghệ sĩ lớn 
2. Thơ chữ Hán của Nguyễn Du 
2.1. Tâm sự của nhà thơ: nỗi thương đời, thương người 



2.2. Quan niệm về nghệ thuật và nghệ sĩ . 
3. Truyện Kiều – một tác phẩm lớn 
3.1. “Tiếng khóc vĩ đại” (Xuân Diệu) 
3.2. Từ Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm tài nhân đến Truyện Kiều của Nguyễn 
Du. 
3.3. Sự kết tinh những tinh hoa của văn chương bác học và văn chương bình dân qua 
một cá tính sáng tạo độc đáo. 
4. Thực hành phân tích nội dung tư tưởng và các đóng góp nghệ thuật của Nguyễn Du 
qua các tác phẩm văn học cụ thể (chú ý những tác phẩm đọc thêm và chưa được học 
trong chương trình). 
Chuyên đề 7:  Đặc trưng thi pháp văn học trung đại Việt Nam. 
1. Đặc trưng thi pháp văn học trung đại Việt Nam. 
1.1. Tính ước lệ phổ biến và các tính chất của ước lệ văn học trung đại: tính uyên bác 
và cách điệu hoá; tính sùng cổ; tính phi ngã. 
1.2. Quan niệm về thiên nhiên và con người “thiên nhân nhất thể”; Cảm hứng về thiên 
nhiên. Nhân vật lí tưởng 
1.3. Quan niệm về thể loại văn học và bậc thang giá trị các thể loại. 
2. Thực hành phân tích đặc trưng thi pháp văn học trung đại Việt Nam qua các tác 
phẩm văn học cụ thể (chú ý những tác phẩm đọc thêm và chưa được học trong chương 
trình). 
 Chuyên đề 8: Sử thi cổ đại Hy Lạp, Ấn Độ qua tác phẩm "Ôđixê" của Hômer 
và "Ramiayana" của Vanmiki 
1. Giới thiệu đầy đủ cốt truyện của Ôđixê và Ramayana 
2. Bối cảnh lịch sử đã sản sinh ra Ôđixê và Ramayana 
3. Hình tượng người anh hùng trong sự nghiệp của cộng đồng (Uylix và Rama). 
4. Hình ảnh mới lạ về thế giới trong khát vọng chinh phục và khám phá của con người 
cổ đại. 
5. Những nét tương đồng (chủ yếu) và đôi nét khác biệt giữa sử thi Hi Lạp và sử thi Ấn 
Độ về nội dung và hình thức nghệ thuật qua hai tác phẩm Ôđixê và Ramayana. 

Chuyên đề 9: Đặc trưng cơ bản của Thơ Đường qua  các bài thơ Đường  trong 
chương trình Ngữ văn 10 nâng cao 
1. Đặc trưng cơ bản của thơ Đường 
- Câu từ bằng xác lập những quan hệ tương đồng hay đối lập giữa các sự vật, hiện 
tượng, giữa không gian, thời gian, giữa các trạng thái tình cảm, giữa tình và cảnh… 
- Ngôn ngữ tinh luyện cao độ với những từ đắt (nhãn tự) gợi được linh hồn của đối 
tượng thể hiện. 
- Tính hàm súc cao, nhiều bình diện nghĩa dồn nét trong một phạm vi chữ nghĩa rất hạn 
chế, tạo nên những ý ngoài lời (ý tại ngôn ngoại). 
2. Tìm hiểu kỹ hơn các tác phẩm đọc thêm: Hoàng hạc lầu (Thôi Hiệu), Khuê oán 
(Vương Xương Linh), Điểu minh giản (Vương Duy) trên các phương diện: hoàn cảnh 
sáng tác, đề tài, nội dung cảm xúc và ngôn ngữ thơ. 
3. Tìm hiểu trên nét lớn ảnh hưởng của thơ Đường tới thơ Việt qua một vài trường hợp 
cụ thể. 



4. Thực hành phân tích tác phẩm từ góc độ đặc trưng thể loại thơ Đường và cá tính 
sáng tạo của tác giả. 

Chuyên đề 10: Sự giàu đẹp của tiếng Việt qua một số bài ca dao, các tác phẩm 
nôm và diễn nôm thời trung đại trong chương trình Ngữ văn 10 nâng cao 
1. Tiếng Việt rất giàu và đẹp 
- Thế nào là một ngôn ngữ giàu và đẹp 
- Những phương diện thể hiện tiếng Việt rất giàu. 
- Những phương diện thể hiện tiếng Việt rất đẹp. 
2) Phân tích và chứng minh tiếng Việt giàu và đẹp qua một số bài ca dao tiêu biểu  
3) Phân tích và chứng minh tiếng Việt giàu và đẹp qua một số đoạn trích Cung oán 
ngâm của Nguyễn Gia Thiều, Hàn nho phong vị phú của Nguyễn Công Trứ, các bản 
diễn nôm Chinh phụ ngâm của Đoàn Thị Điểm, Tỳ bà hành của Phan Huy Vịnh. 
4) Phân tích và chứng minh tiếng Việt giàu và đẹp qua một số đoạn trích Truyện Kiều 
của Nguyễn Du. 
5) Bài học rút ra từ sự phân tích những áng văn trên 
- Bài học về thái độ đối với tiếng mẹ đẻ 
- Bài học về công phu học tập, trau dồi tiếng Việt. 

Chuyên đề 11: Những yêu cầu cơ bản của một bài văn hay 
1. Yêu cầu về nội dung và về cách trình bày, diễn đạt của một bài văn hay. 
1.1. Yêu cầu về nội dung:  
a) Trước hết phải có ý đầy đủ và đúng (đúng theo yêu cầu của đề và đúng về kiến 
thức). 
b) Ý đúng không đủ, phải hay nữa. Ý hay là ý mới, sâu sắc, ý riêng. 
c) Phân loại ý và phương pháp phát triển ý trong một bài văn:  
- Ý thuộc các kiểm bài khác nhau: nghị luận, tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh. 
- Các cấp độ ý: đề tài, chủ đề, luận đề, luận cứ. 
- Cách phát triển ý cho bài văn: Yêu cầu của việc phát triển ý và các cách phát triển ý. 
1.2. Yêu cầu về hình thức, cách diễn đạt về hành văn 
- Thế nào là hành văn hay. 
- Một số phương thức, thủ pháp khai thác khả năng nghệ thuật của ngôn từ tạo nên cái 
hay trong hành văn. 
2. Luyện tập, thực hành 
a) Nhận diện và phân tích cái hay trong một đoạn văn, một bài văn hay. 
b) Luyện tập phát triển ý theo các kiểu bài : nghị luận, tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết 
minh. 

Chuyên đề 12: Đề văn: phân  tích và luyện tập 
1. Thế nào là một đề văn  
2. Các dạng đề văn cho học sinh giỏi 
2.1. Các dạng đề theo phương thức: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh 
a) Đề bình thường 
b) Đề mở 
2.2. Các dạng đề nghị luận 
a) Đề bình thường 
b) Đề mở 



2.3. Đề vận dụng tổng hợp các phương thức biểu đạt 
3. Nhận diện và phân tích một đề văn. 
a)  Nhận diện về dạng đề 
b) Phân tích yêu cầu của đề : trọng tâm vấn đề (ND) và phương thức biểu đạt ( phương 
thức chính và phương thức kết hợp); thao tác nghị luận chính và thao tác kết hợp... 
4. Thực hành nhận  diện  và  phân tích đề. 
          
 
 
                                                                      


