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NGỮ VĂN LỚP 11 – HỌC KÌ I 

STT 

(1) 

TUẦN 

(2) 

TIẾT 

(3) 

TÊN BÀI HỌC/CHỦ ĐỀ 

(4) 

NỘI DUNG ĐIỀU 

CHỈNH 

(Tăng tiết, giảm tiết, 

cắt bỏ…) 

(5) 

LƯU Ý CÁCH THỰC HIỆN 

(6) 

 

1 3 11 

 

Chủ đề tích hợp thơ ca Trung đại Việt 

Nam (Bài Phân tích đề, lập dàn ý cho bài 

văn nghị luận) 

Giảm 1 tiết cho chủ đề  (Chủ đề 10 tiết còn 9 tiết) GV giao bài tập cho HS 

tự học ở nhà 

2 6 21,22,

23,24 

 1. Chiếu cầu hiền 

2. Ôn tập văn học trung đại VN 

Giảm 2 tiết cho cả 2 

bài 

1. Chiếu cầu hiền: Gv hướng dẫn HS tự học ở nhà 

Tác giả và Nội dung cách ứng xử của sĩ phu Bắc hà 

2. Ôn tập VHTĐ: GV giao bài tập cho HS tự học ở 

nhà 

3 7 26,27,

28 

Khái quát VHVN từ đầu thế kỉ XX đến 

cách mạng tháng Tám năm 1945 

Giảm 1 tiết GV hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu Thành tựu về 

nội dung tư tưởng và về thể loại, ngôn ngữ 

4 8,9 32,33,

34 

1. Ngữ cảnh 

2. Ôn tập kiểm tra giữa kì 1 

Giảm 1 tiết cho cả 2 

bài 

Bài Ngữ cảnh GV cho HS đọc tại lớp và gợi ý nội 

dung. 

Bài ôn tập kiểm tra giữa kì: Gv giao bài tập HS về 

nhà làm 

 

5 11 41,42,

43,44 

1. Thao tác lập luận so sánh. 

 2. Luyện tập thao tác lập luận so sánh 

3. Luyện tập vận dụng kết hợp các thao 

tác lập luận phân tích và so sánh. 

4. Trả bài kiểm tra giữa kì 1 

Giảm 2 tiết cho cả 4 

bài 

GV cho HS đọc tại lớp và gợi ý nội dung, đồng thời 

giao bài tập hướng dẫn HS tự học ở nhà 

6 12 45,46,

47 

Hạnh phúc của một tang gia Giảm 1 tiết GV hướng dẫn HS tự tìm hiểu ở nhà nội dung 

Quang cảnh đám tang 

7 12,13 48,49 Một số thể loại văn học: Thơ, truyện Giảm 2 tiết GV hướng dẫn, khuyến khích Hs tự học ở nhà 



8 14 53,54 Chủ đề tích hợp: Văn bản và phong cách 

ngôn ngữ báo chí (Bài phỏng vấn và trả 

lời phỏng vấn) 

Giảm 1 tiết GV cho HS đọc tại lớp và gợi ý nội dung. 

9 16 61,62,

63,64 

1. Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài 

2. Tình yêu và thù hận 

Giảm 3 tiết cho cả 2 

bài 

GV cho HS đọc tại lớp và gợi ý nội dung, KK HS 

tự học ở nhà 

10 17 65 Thực hành một số kiểu câu trong văn 

bản. 

Giảm 1 tiết GV giao bài tập hướng dẫn HS tự học ở nhà 

11 17,18 66,67,

68,69 

1. Ôn tập Văn học. 

2. Hướng dẫn ôn tập thi học kỳ I 

Giảm 1 tiết cho cả 2 

bài 

GV cho HS đọc tại lớp và gợi ý nội dung. 

12 18 72 Trả bài kiểm tra cuối kì 1 Giảm 1 tiết  

 

HỌC KÌ II – NGỮ VĂN 11 

STT 

(1) 

TUẦN 

(2) 

TIẾT 

(3) 

TÊN BÀI HỌC/CHỦ ĐỀ 

(4) 

NỘI DUNG ĐIỀU 

CHỈNH 

(Tăng tiết, giảm tiết, 

cắt bỏ…) 

(5) 

LƯU Ý CÁCH THỰC HIỆN 

(6) 

 

1 19 74-75 Nghĩa của câu Giảm 1 tiết Dạy kiến thức cơ bản,giao bài tập và hướng dẫn HS 

làm ở nhà 

2 20 76-77 Hầu trời (Tản Đà) Giảm 1 tiết GV chỉ hướng dẫn cho học sinh trọng tâm kiến 

thức kĩ năng theo chuẩn KTKN,những nội dung 

sau: - Cuộc đọc thơ đầy đắc ý cho Trời và chư tiên 

nghe 

- Lời trần tình với Trời về tình cảnh khốn khó của 

kẻ theo đuổi nghề văn 

3 21 80-81 Thao tác lập luận bác bỏ và Luyện tập 

thao tác lập luận bác bỏ 

Giảm còn 1 tiết Dạy kiến thức cơ bản,giao bài tập và hướng dẫn HS 

làm ở nhà 

4 25 91-92 Tiểu sử tóm tắt và Luyện tập viết tiểu 

sử tóm tắt 

Không dạy Khuyến khích HS tự học 

5 25 93 Đặc điểm loại hình của tiếng Việt Không dạy Hướng dẫn HS tự học  



 27-28 99-

100 

Người trong bao (Sê-khốp) Giảm còn 1 tiết 
- Hướng dẫn HS tự tìm hiểu chung về tác giả, tác 

phẩm, đọc- tóm tắt văn bản(ở nhà) 

- Chỉ dạy phần hình ảnh Bê-Li-Cốp và hiểu được 

giá trị tư tưởng của truyện. 

 
 28 101-

102 
Thao tác lập luận bình luận và Luyện 

tập thao tác lập luận bình luận 

 

Giảm còn 1 tiết 

GV hướng dẫn cho HS nắm nội dung chính của bài 

học,giao bài tập và cho HS làm ở nhà. 
 29 103-

104 
Người cầm quyền khôi phục uy quyền 

(Trích Những người khốn khổ của V. 

Huy-gô) 

 

Không dạy Khuyến khích  HS tự học 

 30 106-

107 
Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu 

Trinh) 

+ Đọc thêm:  

Tiếng mẹ đẻ – nguồn giải phóng các 

dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh) 

Giảm còn 1 tiết Bài Về luân lí xã hội ở nước ta, GV hướng dẫn Hs 

đọc văn bản ở nhà sau đó tìm hiểu các ý sau: 

- Đoạn 1: Nêu hiện trạng của nước ta, khẳng 

định nước ta tuyệt nhiên không có luân lí xã hội. 

- Đoạn 2: Chỉ ra những biểu hiện cụ thể 

- Đoạn 3: nêu lên giải pháp: 

Nghệ thuật lập luận 

+ Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ – nguồn giải phóng các 

dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh),khuyến khích 

HS tự học  

 30-31 108-

109 
Phong cách ngôn ngữ chính luận Giảm còn 1 tiết Dạy kiến thức cơ bản,giao bài tập và hướng 

dẫn HS làm ở nhà 
 31 110-

111 
Một thời đại trong thi ca (trích Thi 

nhân Việt Nam , Hoài Thanh, Hoài 

Chân) 

Giảm còn 1 tiết GV giao HS đọc và tìm hiểu trước ở nhà,chỉ hướng 

dẫn cho học sinh trọng tâm kiến thức kĩ năng theo 

chuẩn KTKN 

 



 32 112-

113 
Một số thể loại văn học: Kịch, văn nghị 

luận 

Giảm còn 1 tiết GV chỉ hướng dẫn cho học sinh trọng tâm kiến 

thức kĩ năng theo chuẩn KTKN: 

-Kịch và yêu cầu về đọc hiểu kịch bản văn học; 

nghị luận và yêu cầu về đọc hiểu văn bản nghị luận 
 32 114 Luyện tập vận dụng kết hợp các thao 

tác lập luận 

Không dạy Khuyến khích HS tự học 

 33 115 -Tóm tắt văn bản nghị luận  

 và Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận 

Không dạy Khuyến khích  HS tự học 

 33 116-

117 
Ôn tập Văn học Không dạy Khuyến khích HS tự học , tự  

Làm. 
 34 118 Ôn tập Tiếng Việt Không dạy Khuyến khích  HS tự học 

 34 119 Ôn tập phần Làm văn Không dạy Khuyến khích  HS tự học 

Bắc Trà My ngày 12 tháng 9 năm 2021 

                          Tổ trưởng chuyên môn                     HIỆU TRƯỞNG 
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