SỞ GDĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THCS&THPT ĐĂNG HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ
( Thời gian bắt đầu từ ngày 10 đến ngày 29 tháng 2 năm 2020)

Môn: Ngữ văn 11
Tuần 25 từ ngày 10 đến 15 tháng 2 năm 2020
Bài ĐÂY THÔN VĨ DẠ: ( Học sinh tự nghiên cứu bài học và trả lời các câu
hỏi dưới đây – câu trả lời sẽ được thầy cô xem xét đánh giá khi lên lớp học)
Câu hỏi 1: Những hiểu biết về tác giả Hàn Mặc Tử và hoàn cảnh ra đời của bài
thơ?
Câu hỏi 2: Phân chia bố cục và nội dung chính?
Câu hỏi 3: Phân tích cảnh sắc thôn vĩ và tâm trạng của nhà thơ hiện lên trong
bức tranh lúc ban mai và khi màn đêm buông xuống?
Câu hỏi 4: Nghệ thuật đặc sắc và ý nghĩa của bài thơ?
Câu hỏi 5: Qua bài thơ Hàn Mặc Tử muốn gửi gắm đến người đọc điều gì?
Tuần 26 từ ngày 17 đến 22 tháng 2 năm 2020
Bài TỪ ẤY : ( Học sinh tự nghiên cứu bài học và trả lời các câu hỏi dưới đây –
câu trả lời sẽ được thầy cô xem xét đánh giá khi lên lớp học)
Câu hỏi 1: Tìm hiểu về tác giả Tố Hữu và hoàn cảnh ra đời bài thơ?
Câu hỏi 2: Từ ấy là thời điểm nào? Nó có ý nghĩa như thế nào đối với tác giả?
Câu hỏi 3: Phân tích nội dung và nghệ thuật của từng khổ thơ?
Bài CHIỀU TỐI
Câu hỏi 1: Nêu xuất xứ và hoàn cảnh ra đời của bài thơ?
Câu hỏi 2: So sánh phiên âm và dịch thơ: Mạn mạn, Cô vân…?
Câu hỏi 3: Tìm một số câu thơ khác để so sánh cách miêu tả cánh chim của nhà
thơ so với các nhà thơ khác?
Câu hỏi 4: Phân tích vai trò của từ hồng trong bài thơ?

Câu hỏi 5: Phân tích bài thơ để thấy được nghệ thuật cổ điển mà hiện đại của
bài thơ?
Tuần 27 từ ngày 24 đến 29 tháng 2 năm 2020
Bài Đặc điểm loại hình tiếng việt: ( Học sinh tự nghiên cứu bài học và trả lời
các câu hỏi dưới đây – câu trả lời sẽ được thầy cô xem xét đánh giá khi lên lớp
học)
Câu hỏi 1: Thế nào là loại hình ngôn ngữ? Có mấy loaih hình ngôn ngữ? Tiếng
việt thuộc loại hình nào?
Câu hỏi 2: Nêu đặc điểm về mặt ngữ âm và mặt sử dụng của đơn vị tiếng trong
tiếng việt?
Câu hỏi 3: So sánh hai ví dụ trong sgk trang 56 rồi rút ra kết luận gì về tiếng
việt?
Câu hỏi 4: Chỉ ra các biện pháp sắp đặt từ và sử dụng hư từ trong tiếng việt?
Câu hỏi 5: Làm các bài tập ở phần luyện tập trong sgk ?
….Hết….

