
           BÀI TẬP NGỮ VĂN TUẦN 6 (Từ 20/4 -25/4/2020) 

Bài:           S  PHẬN CON NG ỜI – Sô-lô-kh p 

1. Tóm tắt tác phẩm và nêu vị trí, nội dung đoạn trích trong sgk. 

2. Cuộc gặp gỡ giữa Xô-cô-lốp và bé Va-ni-a đã làm thay đổi cuộc đời của hai người như thế 
nào? 

3. Xô-cô-lốp đã vượt lên số phận bằng cách nào? Từ tác phẩm, em hiểu gì về số phận con 
người?  

Bài:           ÔNG GIÀ VÀ BI ỂN CẢ - Huê-minh-uê 

1. Tóm tắt tác phẩm và nêu vị trí, nội dung đoạn trích.  

2. Ông lão Xa-ti-a-gô đã chiến thắng con cá kiếm nhờ điều gì?  

3. Bài học rút ra được từ câu chuyện? 

---------------------------------------- 

Lưu ý: Đáp án có trong bài học của các thầy cô trên truyền hình. Yêu cầu các em học theo 
lịch, chép bài và làm bài tập đầy đủ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI T ẬP NGỮ VĂN TUẦN 7 (Từ 27/4 -02/5/2020) 

Bài:           H N TR ƠNG BA, DA HÀNG THỊT –L u Quang Vũ- 

 1. Tóm tắt vở kịch, nêu vị trí và nội dung đoạn trích. 

 2. Chỉ rõ sự khác biệt trong quan niệm của Hồn Tương Ba và Đế Thích về ý nghĩa của sự 
sống?  

3. Em hiểu gì về quan niệm Không thể bên trong một đằng, bên ngòi một nẻo được. Tôi 
muốn được là tôi toàn vẹn? 

Bài:           DIỄN ĐẠT TRONG VĂN NGHỊ LUẬN 

    Chọn một trong hai đề sau: 

1. Viết một đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về ý kiến: Con người có 
thể bị hủy diệt nhưng không thể bị đánh bại (Huê-minh-uê). 

2. Viết một đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của lối sống vị 
tha. 

---------------------------------------- 

Lưu ý: Đáp án có trong bài học của các thầy cô trên truyền hình. Yêu cầu các em học theo 
lịch, chép bài và làm bài tập đầy đủ. 

 


