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BÀI: CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA (Nguyễn Minh Châu) 

Câu 1: Tóm tắt tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa bằng đoạn văn khoảng 10 dòng. 

Câu 2: Nhân vật nghệ sĩ Phùng có cảm nhận ra sao trước vẻ đẹp của chiếc thuyền ngoài xa 

trên biển sớm mờ sương? 

Câu 3: Khi chiếc thuyền vào bờ, nghệ sĩ đã Phùng nhìn thấy cảnh tượng gì đang diễn ra ở 

gia đình hàng chài? Người nghệ sĩ có thái độ ra sao khi chứng kiến cảnh tượng đó?  

Câu 4: Em nhận xét gì về hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng? Theo em, nhà văn muốn người 

đọc nhận thức điều gì về cuộc sống? 

Câu 5: Vì sao người đàn bà hàng chài được mời đến tòa án huyện? Thái độ của người đàn 

bà ra sao khi có mặt ở tòa án huyện, đối diện với lời khuyên của chánh án Đẩu và nghệ sĩ 

Phùng? Tại sao chị ta lại cam chịu cuộc sống như vậy? 

Câu 6: Anh/chị có nhận xét, đánh giá như thế nào về nhân vật người đàn bà hàng chài? 

Qua câu chuyện của người đàn bà hàng chài, anh/chị rút ra được bài học gì trong cách nhìn 

nhận con người? 

Câu 7: Viết đoạn văn ngắn (khoảng 7-10 dòng) nêu cảm nhận về một nhân vật mà anh /chị 

yêu thích. 

Câu 8: Từ truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa, anh/chị có suy nghĩ gì về nạn bạo hành gia 

đình. 

Câu 9: Trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa, nhân vật người đàn bà xuất hiện qua hai 

lần miêu tả: 

       Lần thứ nhất, khi chứng kiến thằng Phác lao vào đánh bố: Người đàn bà dường như lúc 

này mới cảm thấy đau đớn – vừa đau đớn vừa vô cùng xấu hổ, nhục nhã. – Phác, con ơi! 

Miệng mếu máo gọi, người đàn bà ngồi xệp xuống trước mặt thằng bé, ôm chầm lấy nó rồi 

lại buông ra, chắp tay vái lấy vái để, rồi lại ôm chầm lấy. 

       Lần thứ hai, khi nói chuyện với Đẩu và Phùng ở tòa án: - Mong các chú cách mạng 

thông cảm cho, đám đàn bà hàng chài  ở thuyền chúng tôi cần phải có người đàn ông chèo 

chống kho phong ba, để cùng nuôi đàn con đặng một sắp con nhà nào cũng trên dưới chục 

đứa. Ông trời sinh ra người đàn bà là để đẻ con, rồi nuôi con cho đến khi khôn lớn cho nên 



phải gánh lấy cái khổ. Đàn bà trên thuyền chúng tôi phải sống cho con chứ không thể sống 

cho mình như ở trên đất được. Mong các chú lượng tình cho cái sự lạc hậu. Các chú đừng 

bắt tôi bỏ nó!  - Lần đầu tiên trên khuôn mặt xấu xí của mụ chợt ửng sáng lên như một nụ 

cười – vả lại, ở trên thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái chúng tôi sống hoàn thuận, vui vẻ. 

       Cảm nhận của anh chị về nhân vật người đàn bà qua hai lần miêu tả trên. Từ đó, nhận 

xét về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật này. 

 Câu 10: Khép lại tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa, Nguyễn Minh Châu viết : 

           Không những trong bộ lịch năm ấy mà mãi mãi về sau, tấm ảnh chụp của tôi vẫn còn 

được treo ở nhiều nơi, nhất là trong các gia đình sành nghệ thuật. Quái lạ, tuy là ảnh đen 

trắng nhưng mỗi lần ngắm kĩ, tôi vẫn thấy hiện lên cái màu hồng hồng của ánh sương mai 

lúc bấy giờ tôi nhìn thấy từ bãi xe tăng hỏng, và nếu nhìn lâu hơn, bao giờ tôi cũng thấy 

người đàn bà ấy đang bước ra khỏi tấm ảnh, đó là một người đàn bà vùng biển cao lớn với 

những đường nét thô kệch, tấm lưng áo bạc phếch có miếng vá, nửa thân dưới ướt sũng, 

khuôn mặt rỗ đã nhợt trắng vì kéo lưới suốt đêm. Mụ bước những bước chậm rãi, bàn chân 

giậm trên mặt đất, hòa lẫn trong đám đông … 

           Hãy phân tích ấn tượng lạ lùng của nhân vật Phùng ở đoạn văn trên để thấy quan 

niệm của tác giả về nghệ thuật. 

                                            ----------- Hết---------- 

*LƯU Ý:  

Từ câu 2-6: Trả lời bằng cách gạch ý. 

Từ câu 8-10: Trả lời bằng cách lập dàn ý. 

 


