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 12
Tuần 25 từ ngày 10 đến 15 tháng 2 năm 2020
Bài NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH: ( 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 Nguyễn Thi và hoàn cảnh ra đời của tác
phẩm?
Câu hỏi 2: Tóm tăt nội dung truyện, xác định tình huống và ý nghĩa của tình
huống truyện?
Câu hỏi 3: Những truyền thống gia đình của người nông dân Nam Bộ, đặc biệt
là gia đình Việt chiến?
Câu hỏi 4: Phân tích và so sánh nhân vật Việt và Chiến (tính cách, phẩm chất, lí
tưởng…) để thấy được điểm giống và khác nhau của hai nhân vật này?
Tuần 26 từ ngày 17 đến 22 tháng 2 năm 2020
Bài CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA : ( 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 và tác phẩm?
Câu hỏi 2: Ý nghĩa nhan đề và tình huống truyện?
Câu hỏi 3: Phân tích hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng? Rút ra nghịch lý trong
đời sống và nghệ thuật?
Câu hỏi 4: Phát hiện và phân tích câu chuyện của người đàn bà hàng chài ở tòa
án huyện? Cho biết cách nhìn người nhìn đời của Phùng, Đẩu và người đàn bà?
Câu hỏi 5: Từ tác phẩm và câu chuyện được đề cập giúp ta nhận thức được điều
gì trong cuộc sống? Tệ nạn nào cần được quan tâm?
Tuần 27 từ ngày 24 đến 29 tháng 2 năm 2020

Bài THUỐC : ( 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 và tác phẩm?
Câu hỏi 2: Ý nghĩa nhan đề và hình tượng chiếc bánh bao tẩm máu người?
Câu hỏi 3: Phân tích thái độ, hành động của vợ chồng lão Hoa Thuyên khi cho
con uống thuốc là chiếc bánh bao tẩm máu người?
Câu hỏi 4: Thái độ của những người trong quán trà khi bàn về Hạ Du, một
người cộng sản thầm lặng?
Câu hỏi 5: Ý nghĩa con đường mòn và vòng hoa trên mộ Hạ Du?
Câu hỏi 6: Qua tác phẩm em có nhận xét gì về xã hội Trung Hoa dân quốc lúc
bấy giờ?
…..Hết….

