
 

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI  TUYỂN SINH CAO HỌC  NGÀNH VĂN HỌC VIỆT 

NAM  

 
I. MÔN VĂN HỌC VIỆT NAM 

 

1. Các vấn đề tổng quan 

1.1 Tinh thần yêu nước trong văn học Việt Nam giai đoạn từ thế kỷ X đến  thế kỷ XV 

Những nội dung cần quan tâm: Ý thức trách nhiệm công dân, niềm tự hào dân tộc, lòng 

căm thù giặc sâu sắc, tinh thần chiến đấu bảo vệ tổ quốc,  tình cảm gắn bó với quê hương 

đất nước,… 

1.2 Tinh thần nhân đạo trong văn học Việt Nam từ nửa sau thế kỷ XVIII đến nửa đầu thế 

kỷ XIX 

Những nội dung cần quan tâm:  Ngợi ca vẻ đẹp, khát vọng của con người, phản ánh số 

phận bất hạnh của con người, nhất là người phụ nữ, tinh thần đấu tranh chống các thế lực 

phi nhân,…  

2. Các tác giả tiêu biểu  

2.1 Nguyễn Trãi  

- Vẻ đẹp thiên nhiên trong thơ Nguyễn Trãi 

- Vẻ đẹp người quân tử trong thơ Nguyễn Trãi 

- Tấm lòng yêu nước thương dân sâu nặng trong thơ Nguyễn Trãi   

2.2 Nguyễn Du  

- Nỗi buồn thân phận trong thơ chữ Hán Nguyễn Du 

- HÌnh tượng người phụ nữ trong tác phẩm của Nguyễn Du 

2.3 Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Hồ Xuân Hương   

- Khát vọng công danh trong thơ văn Nguyễn Công Trứ 

- Khát vọng lập thân và cải tạo xã hội trong thơ chữ Hán Cao Bá Quát  

- Khát vọng của người phụ nữ trong thơ Hồ Xuân Hương. 

 

NHỮNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT  

1. Trình bày ngắn gọn những nội dung cơ bản của Văn học đời Trần ( nêu một số tác giả 

tác phẩm tiêu biểu để  minh họa) 

2. Trình bày ngắn gọn những nội dung cơ bản của văn học thế kỷ XV ( nêu một số tác giả 

tác phẩm tiêu biểu để minh họa) 

3. Trình bày ngắn gọn những nội dung cơ bản của văn học giai đoạn từ thế kỷ XVI đến 

nửa đầu thế kỷ XVIII (nêu một số tác giả tác phẩm tiêu biểu để minh họa) 

4. Trình bày ngắn gọn những đặc điểm nội dung của tác phẩm Truyện Kiều- Nguyễn Du  

5. Trình bày ngắn gọn đặc điểm nội dung thơ Nôm Hồ Xuân Hương 

6. Trình bày ngắn gọn đặc điểm nội dung tác phẩm Chinh phụ ngâm khúc diễn ca của 

Đoàn Thị Điểm (?) 

 

 



NHỮNG VẤN ĐỀ VĂN HỌC  

1. Phân tích những phẩm chất cao đẹp của con người công dân trong văn học đời Trần 

2. Phân tích những phẩm chất cao đẹp của con người công dân trong văn học đời Lê Sơ  

3. Phân tích những biểu hiện của ý thức con người cá nhân trong thơ Nguyễn Công Trứ 

4. Phân tích những biểu hiện của ý thức con người cá nhân trong thơ Cao Bá Quát  

5. Phân tích những biểu hiện của ý thức con người cá nhân trong thơ Nôm Hồ Xuân 

Hương 

6. Phân tích những biểu hiện của ý thức con người cá nhân trong thơ chữ Hán Nguyễn Du 

7. Phân tích những biểu hiện của ý thức con người cá nhân trong Truyện Kiều  

 

 

 

II. MÔN  LÍ LUẬN VĂN HỌC 

Nội dung chính 

1.  Văn chương và hiện thực 

2.  Các chức năng của văn chương 

3.  Cấu trúc chỉnh thể của hình tượng nghệ thuật 

4.  Văn học, nghệ thuật ngôn từ 

5.  Nội dung và ý nghĩa của tác phẩm văn chương 

6.  Nhân vật trong tác phẩm văn chương  

7.  Ngôn từ trong tác phẩm văn chương 

8.  Đặc trưng của thơ trữ tình  

9.   Đặc trưng của tiểu thuyết, truyện ngắn 


