
Soạn văn 12 chi tiết đầy đủ. Toàn bộ các bài soạn văn 

lớp 12 hay nhất 

Cùng THPT Sóc Trăng tìm hiểu các bài soạn văn lớp 12 chi tiết đầy đủ do thầy cô trong trường 

biên soạn và tổng hợp. 

Mục lục các bài soạn văn lớp 12 đầy đủ nhất 

Mục lục Soạn văn lớp 12 Tập 1 

Tuần 1 

 Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX 

 Soạn bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí 

Tuần 2 

 Soạn bài Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 1: Tác giả 

 Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt 

 Soạn bài Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội 

Tuần 3 

 Soạn bài Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 2: Tác phẩm 

 Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) 

Tuần 4 

 Soạn bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc 

 Soạn bài Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi) 

 Soạn bài Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ) 

 Soạn bài Nghị luận về một hiện tượng đời sống 

Tuần 5 

 Soạn bài Phong cách ngôn ngữ khoa học 

 Soạn bài Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội 

Tuần 6 

 Soạn bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003 

 Soạn bài Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ 

Tuần 7 
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https://thptsoctrang.edu.vn/soan-van-lop-12/
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 Soạn bài Tây tiến (Quang Dũng) 

 Soạn bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học 

Tuần 8 

 Soạn bài Việt Bắc (Tố Hữu) - Phần 1: Tác giả 

 Soạn bài Luật thơ 

Tuần 9 

 Soạn bài Việt Bắc (Tố Hữu) - Phần 2: Tác phẩm 

 Soạn bài Phát biểu theo chủ đề 

Tuần 10 

 Soạn bài Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) 

 Soạn bài Đất nước (Nguyễn Đình Thi) 

 Soạn bài Luật thơ (Tiếp theo) 

Tuần 11 

 Soạn bài Thực hành một số phép tu từ ngữ âm 

 Soạn bài Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học 

Tuần 12 

 Soạn bài Dọn về làng (Nông Quốc Chấn) 

 Soạn bài Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên) 

 Soạn bài Đò lèn (Nguyễn Duy) 

 Soạn bài Thực hành một số phép tu từ cú pháp 

Tuần 13 

 Soạn bài Sóng (Xuân Quỳnh) 

 Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận 

Tuần 14 

 Soạn bài Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo) 

 Soạn bài Bác ơi! (Tố Hữu) 

 Soạn bài Tự do (P.Ê-luy-a) 

 Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận 

Tuần 15 

 Soạn bài Quá trình văn học và phong cách văn học 

https://thptsoctrang.edu.vn/soan-bai-tay-tien-soan-van-12/
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https://thptsoctrang.edu.vn/soan-bai-dan-ghi-ta-cua-lor-ca-soan-van-12/
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https://thptsoctrang.edu.vn/soan-bai-tu-do-soan-van-12/
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https://thptsoctrang.edu.vn/soan-bai-qua-trinh-van-hoc-va-phong-cach-van-hoc-soan-van-12/


Tuần 16 

 Soạn bài Người lái đò sông đà (Nguyễn Tuân) 

 Soạn bài Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận 

Tuần 17 

 Soạn bài Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường) 

 Soạn bài Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp) 

 Soạn bài Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận 

Tuần 18 

 Soạn bài Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 1 

 Soạn bài Kiểm tra tổng hợp học kì 1 

Mục lục Soạn văn lớp 12 Tập 2 

Tuần 19 

 Soạn bài Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) 

 Soạn bài Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học 

Tuần 20 

 Soạn bài Nhân vật giao tiếp 

Tuần 21 

 Soạn bài Vợ Nhặt (Kim Lân) 

 Soạn bài Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi 

Tuần 22 

 Soạn bài Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) 

 Soạn bài Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam) 

Tuần 23 

 Soạn bài Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi) 

 Soạn bài Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học 

Tuần 24 

 Soạn bài Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) 

 Soạn bài Thực hành về hàm ý 

https://thptsoctrang.edu.vn/soan-bai-nguoi-lai-do-song-da-soan-van-12/
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Tuần 25 

 Soạn bài Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng) 

 Soạn bài Một người Hà Nội (Nguyễn Khải) 

 Soạn bài Thực hành về hàm ý (tiếp theo) 

Tuần 26 

 Soạn bài Thuốc (Lỗ Tấn) 

 Soạn bài Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận 

Tuần 27 

 Soạn bài Số phận con người (M. Sô-lô-khốp) 

Tuần 28 

 Soạn bài Ông già và biển cả (Hê-Minh-Uê) 

 Soạn bài Diễn đạt trong văn nghị luận 

Tuần 29 

 Soạn bài Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ) 

 Soạn bài Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo) 

Tuần 30 

 Soạn bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu) 

 Soạn bài Phát biểu tự do 

Tuần 31 

 Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính 

 Soạn bài Văn bản tổng kết 

Tuần 32 

 Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ 

 Soạn bài Ôn tập phần làm văn 

Tuần 33 

 Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học 

 Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn 

ngữ 

https://thptsoctrang.edu.vn/soan-bai-mua-la-rung-trong-vuon-soan-van-12/
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https://thptsoctrang.edu.vn/soan-bai-thuoc-soan-van-12/
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Tuần 34 

 Soạn bài Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2 

 Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm Lớp 12 

Những tác phẩm văn học 12 hay thi qua các năm 

Theo khảo sát của Tuyển sinh số về đề thi Ngữ văn Đại học khối C và D từ 2002-2014 cũng như 

thi THPT quốc gia 2015-2022, có một số tác phẩm thường xuyên được ra đi ra lại dưới đây. 

Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) 

"Đất nước" của Nguyễn Khoa Điềm là tác phẩm xuất hiện với tần số dày đặc trong đề thi Ngữ 

văn như thi THPT quốc gia 2017, thi tốt nghiệp năm 2013, thi tốt nghiệp năm 2008, thi tốt 

nghiệp năm 2020, thi Đại học khối C năm 2005... Có rất nhiều đoạn thơ được trích ra và yêu cầu 

thí sinh nêu cảm nhận, điển hình là đoạn "Đất là nơi anh đến trường/Nước là nơi em tắm/Đất 

nước là nơi ta hò hẹn...". 

Ai đã đặt tên cho dòng sông (Hoàng Phủ Ngọc Tường) 

Tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông" từng xuất hiện trong đề thi Đại học khối C 2012, khối C 

2010, thi tốt nghiệp năm 2009... Năm 2019, đề thi Văn phần nghị luận văn học cũng vào tác 

phẩm này. Đề bài yêu cầu cảm nhận về đoạn văn, cảm nhận về vẻ đẹp của hình tượng sông 

Hương qua ngòi bút tác giả... 

Năm nay, tác phẩm này xuất hiện trong đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ 

GD&ĐT, chắc hẳn nhiều thí sinh băn khoăn không biết liệu có xuất hiện trong đề thi chính thức 

hay không. 

Việt Bắc (Tố Hữu) 

"Việt Bắc"tác phẩm rất hay xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp nhiều năm qua. Điển hình như đề thi 

tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 đã vào bài Việt Bắc với yêu cầu phân tích cảnh hùng tráng của Việt 

Bắc trong kháng chiến qua đoạn trích: "Nhớ khi giặc đến giặc lùng... Vui lên Việt Bắc, đèo De, 

núi Hồng". 

Nhiều năm trước, nội dung đề thi yêu cầu chủ yếu là phân tích cái đẹp trong đoạn thơ "Mình đi, 

có nhớ những ngày/Mưa nguồn suối lũ,những mây cùng mưa/Mình về, có nhớ chiến khu...". 

Người lái đò sông Đà (Nguyễn Tuân) 

"Người lái đò sông Đà" cũng được ra tới 4 lần trong đề thi Ngữ văn như thi tốt nghiệp năm 2012, 

thi đại học khối C năm 2003... Đề bài yêu cầu phân tích hình tượng sông Đà, hình tượng người 

lái đò để làm nổi bật cách miêu tả nhân vật của Nguyễn Tuân. 

Tây tiến (Quang Dũng) 

https://thptsoctrang.edu.vn/soan-bai-on-tap-phan-van-hoc-lop-12-ki-2-ngu-van-12/
https://thptsoctrang.edu.vn/soan-bai-kiem-tra-tong-hop-cuoi-nam-lop-12/


"Tây tiến" là tác phẩm thơ thường xuyên góp mặt trong đề thi Ngữ Văn . Năm gần nhất "Tây 

tiến" xuất hiện là năm 2013 trong đề thi Đại học khối C với yêu cầu cảm nhận về hình tượng 

người lính trước 2 nhận định cụ thể. Ngoài ra, "Tây tiến" còn được ra trong đề thi Đại học khối C 

2008, thi tốt nghiệp năm 2006, thi tốt nghiệp năm 2005... 

Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) 

"Vợ chồng A Phủ" cũng được ra tới 4 lần trong đề thi Ngữ Văn từ năm 2002 tới nay. Đề bài chủ 

yếu xoay quanh sức sống tâm hồn, diễn biến biến tâm trạng, hành động trong đêm tình của nhân 

vật Mị. 

Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) 

Những năm gần đây, "Chiếc thuyền ngoài xa" được ra thường xuyên . Gần nhất là thi THPT 

quốc gia 2018, thi THPT quốc gia 2015. Đề văn yêu cầu phân tích sự đối lập giữa vẻ đẹp của 

hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa và cảnh bạo lực ở gia đình làng chài, từ đó liên hệ với tác phẩm 

khác để lột tả cách nhìn hiện thực của 2 tác giả. Ngoài ra, đề bài còn yêu cầu phân tích người đàn 

bà hàng chài trong đoạn trích, chi tiết tấm ảnh của cuối truyện. 

Chí Phèo (Nam Cao) 

Tác phẩm lớp 11 này cũng rất hay trở thành nguồn cảm hứng của người ra đề nhiều năm qua. 

"Chi Phèo" từng có mặt trong đề thi đại học khối D 2012, đại học khối D 2010, đại học khối D 

2004... 

  

Vợ nhặt (Kim Lân) 

Theo tổng hợp của ban tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, 

đây cũng là một trong những tác phẩm văn học thường xuyên được đưa vào đề thi môn Ngữ văn 

các năm như: đề thi THPT quốc gia năm 2016, đề thi đại học khối D năm 2012, đề thi đại học 

khối C năm 2009, thi tốt nghiệp THPT năm 2011… 

Những câu hỏi xoay quanh tác phẩm này thường là phân tích tình huống truyện từ đó nói lên 

khát vọng của con người; cảm nhận về kết thúc của tác phẩm; cảm nhận vẻ đẹp lẩn khuất của 

người vợ nhặt cùng với một tác phẩm khác. 

Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) 

Tác phẩm Rừng xà nu xuất hiện nhiều trong đề thi ở các năm 2012 trở về trước, những năm gần 

đây thì ít hơn. Các dạng đề thi quen thuộc là phân tích hình tượng cây xà nu và nhân vật Tnú. 

Những tác phẩm văn học có khả năng thi THPT quốc gia 

2023 



Do 2 năm liên tiếp đã ra thơ (2020 là bài Việt Bắc, 2021 là bài Sóng), nên tới 80% năm 2023 sẽ 

ra vào các tác phẩm truyện ngắn, tùy bút, bút ký. 

Tiêu biểu cho thể loại trên là các tác phẩm: 

Vợ chồng A phủ 

 Top 13 bài phân tích nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ hay chọn lọc 

 Top 30 mẫu mở bài Vợ chồng A Phủ siêu hay 

Vợ nhặt 

 Top 11 bài phân tích nhân vật Tràng trong Vợ nhặt siêu hay 

 Top 8 bài phân tích Vợ nhặt hay chọn lọc 

Người lái đò sông Đà 

 Top 5 bài cảm nhận về hình tượng Người lái đò sông Đà siêu hay 

 Top 10 mẫu phân tích hình tượng Người lái đò sông Đà hay nhất 

 Top 11 bài phân tích hình tượng con sông Đà trong Người lái đò sông Đà hay nhất 

Ai đã đặt tên cho dòng sông 

 8 mẫu phân tích Ai đã đặt tên cho dòng sông hay chọn lọc 

Đất Nước 

 Top 5 mẫu phân tích 9 câu đầu bài Đất Nước hay chọn lọc 

 Top 4 mẫu phân tích bài thơ Đất nước hay chọn lọc 

Việt Bắc 

 Top 6 mẫu cảm nhận bài thơ Việt Bắc hay chọn lọc 

 Top 4 bài phân tích Việt Bắc đoạn 1 hay chọn lọc 

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng 

Chuyên mục: Giáo Dục 

Xem thêm các bài viết khác: 

Soạn văn 12 siêu ngắn 

Soạn văn 12 đầy đủ 

https://thptsoctrang.edu.vn/
https://thptsoctrang.edu.vn/giao-duc/
http://phongkinhtedienban.gov.vn/QTIUpload/NVD_FAQ/2022/9/soan-van-12-truong-thpt-soc-trang.pdf
http://hoilhpn.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/9/soan-van-12-truong-thpt-soc-trang.pdf


Soạn văn 12 tập 1 

Soạn văn 12 tập 2 

Soạn văn 12 chọn lọc 

Soạn văn 12 hay nhất 

Soạn văn lớp 12 tuyển chọn 

Soạn văn lớp 12 ngắn gọn 

Soạn văn 12 chi tiết 

Soạn văn 12 đầy đủ 

Soạn bài 12 chi tiết 

Soạn bài 12  

Soạn môn văn 12 

Soạn môn văn lớp 12 

 

 

 

 

 

https://dbnd.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/9/soan-van-12-truong-thpt-soc-trang.pdf
http://noivu.tamky.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/9/soan-van-12-truong-thpt-soc-trang.pdf
http://dailoc.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/202297/soan-van-12-truong-thpt-soc-trang.pdf
http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/HoiDapDauTu/Attachments/1151/soan-van-12-truong-thpt-soc-trang.pdf
http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/Attachments/6366/soan-van-12-truong-thpt-soc-trang.pdf
http://thanhtra.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/Attachments/9049/soan-van-12-truong-thpt-soc-trang.pdf
http://vinhtrung.gov.vn/Upload/BanbientapFile/soan-van-12-truong-thpt-soc-trang.pdf
http://dvc.btgcp.gov.vn/Content/Upload/20220907095301-soan-van-12-truong-thpt-soc-trang.pdf
http://ktcityadmin.vietesoft.com/Content/Upload/20220907095232-soan-van-12-truong-thpt-soc-trang.pdf
https://quantri.kontum.gov.vn/Content/Upload/20220907095039-soan-van-12-truong-thpt-soc-trang.pdf
http://congasxh.dongnai.gov.vn/Uploads/HoiDap/2022/9/soan-van-12-truong-thpt-soc-trang_07214858480.pdf
https://dost-dongnai.gov.vn/Lists/Dost_BNN_HoiDap/Attachments/482/soan-van-12-truong-thpt-soc-trang.pdf
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