
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM 

             TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI 

                                *** 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP, CHUẨN BỊ BÀI DÀNH CHO CÁC LỚP: 10A1, 11B1, 11B2,  

12B1, 12B2 

 MÔN NGỮ VĂN 
Dành cho HS tự ôn tập, chuẩn bị bài trong thời gian nghỉ học ngăn ngừa sự lây nhiễm của dịch Corona  

(từ ngày 23/3/2020) 
 

Tuần Thứ/ ngày Lớp Nội dung Ghi chú 

1 

Hai 

(23/3/2020) 

12B2 Ôn tập hình tượng nhân vật Mị trong “Vợ chồng A Phủ” 
HS dựa vào Đề cương lý thuyết giáo 

viên đã gởi cho HS trên lớp 

12B1 Ôn tập hình tượng nhân vật Mị trong “Vợ chồng A Phủ” 
HS dựa vào Đề cương lý thuyết giáo 

viên đã gởi cho HS trên lớp 

Ba  

(24/3/2020) 

10A1 Ôn tập “Phú sông Bạch Đằng” HS dựa vào tập ghi chép, sách bài tập 

11B2 Ôn tập “Vội vàng” HS dựa vào tập ghi chép, sách bài tập 

Năm  

(26/3/2020) 

10A1 Ôn tập tác giả Nguyễn Trãi HS dựa vào tập ghi chép, sách bài tập 

11B1 Ôn tập “Vội vàng” HS dựa vào tập ghi chép, sách bài tập 

11B2 Ôn tập các dạng bài tập về nghĩa của câu HS dựa vào tập ghi chép, sách bài tập 

Sáu  

(27/3/2020) 

12B1 Ôn tập hình tượng nhân vật A Phủ trong “Vợ chồng A Phủ” 
HS dựa vào Đề cương lý thuyết giáo 

viên đã gởi cho HS trên lớp 

12B2 Ôn tập hình tượng nhân vật A Phủ trong “Vợ chồng A Phủ” 
HS dựa vào Đề cương lý thuyết giáo 

viên đã gởi cho HS trên lớp 

Bảy  

(28/3/2020) 

11B1 Ôn tập các dạng bài tập về nghĩa của câu HS dựa vào SGK và Sách bài tập 

12B1 Ôn tập giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo trong “Vợ chồng A Phủ” 
HS dựa vào Đề cương lý thuyết giáo 

viên đã gởi cho HS trên lớp 

12B2 Ôn tập giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo trong “Vợ chồng A Phủ” 
HS dựa vào Đề cương lý thuyết giáo 

viên đã gởi cho HS trên lớp 

2 

Hai 

(30/3/2020) 

12B2 Ôn tập hình tượng nhân vật Tràng trong “Vợ nhặt” 
HS dựa vào Đề cương lý thuyết giáo 

viên đã gởi cho HS trên lớp 

12B1 Ôn tập hình tượng nhân vật Tràng trong “Vợ nhặt” 
HS dựa vào Đề cương lý thuyết giáo 

viên đã gởi cho HS trên lớp 

Ba  

(31/3/2020) 

10A1 Ôn tập “Đại cáo bình Ngô” HS dựa vào tập ghi chép, sách bài tập 

11B2 Ôn tập “Tràng giang” HS dựa vào tập ghi chép, sách bài tập 



Năm  

(2/4/2020) 

10A1 Ôn tập “Đại cáo bình Ngô” HS dựa vào tập ghi chép, sách bài tập 

11B1 Ôn tập “Tràng giang” HS dựa vào tập ghi chép, sách bài tập 

11B2 Ôn tập Thao tác lập luận bác bỏ HS dựa vào SGK và Sách bài tập 

Sáu  

(3/4/2020) 

12B1 Ôn tập hình tượng nhân vật cô vợ nhặt trong “Vợ nhặt” 
HS dựa vào Đề cương lý thuyết giáo 

viên đã gởi cho HS trên lớp 

12B2 Ôn tập hình tượng nhân vật cô vợ nhặt trong “Vợ nhặt” 
HS dựa vào Đề cương lý thuyết giáo 

viên đã gởi cho HS trên lớp 

Bảy  

(4/4/2020) 

11B1 Ôn tập Thao tác lập luận bác bỏ HS dựa vào SGK và Sách bài tập 

12B1 Ôn tập hình tượng nhân vật bà cụ Tứ trong “Vợ nhặt” 
HS dựa vào Đề cương lý thuyết giáo 

viên đã gởi cho HS trên lớp 

12B2 Ôn tập hình tượng nhân vật bà cụ Tứ trong “Vợ nhặt” 
HS dựa vào Đề cương lý thuyết giáo 

viên đã gởi cho HS trên lớp 

3 

Hai 

(6/4/2020) 

12B2 
Ôn tập tình huống truyện và giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo trong “Vợ 

nhặt” 

HS dựa vào Đề cương lý thuyết giáo 

viên đã gởi cho HS trên lớp 

12B1 
Ôn tập tình huống truyện và giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo trong “Vợ 

nhặt” 

HS dựa vào Đề cương lý thuyết giáo 

viên đã gởi cho HS trên lớp 

Ba  

(7/4/2020) 

10A1 Ôn tập “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” HS dựa vào tập ghi chép, sách bài tập 

11B2 Ôn tập “Đây thôn Vĩ Dạ” HS dựa vào tập ghi chép, sách bài tập 

Năm  

(9/4/2020) 

10A1 Ôn tập Khái quát lịch sử Tiếng Việt HS dựa vào SGK và Sách bài tập 

11B1 Ôn tập “Đây thôn Vĩ Dạ” HS dựa vào tập ghi chép, sách bài tập 

11B2 Ôn tập “Đây thôn Vĩ Dạ” HS dựa vào tập ghi chép, sách bài tập 

Sáu  

(10/4/2020) 

12B1 Ôn tập hình tượng nhân vật Tnú trong “Rừng xà nu” 
HS dựa vào Đề cương lý thuyết giáo 

viên đã gởi cho HS trên lớp 

12B2 Ôn tập hình tượng nhân vật Tnú trong “Rừng xà nu” 
HS dựa vào Đề cương lý thuyết giáo 

viên đã gởi cho HS trên lớp 

Bảy  

(11/4/2020) 

11B1 Ôn tập “Đây thôn Vĩ Dạ” HS dựa vào tập ghi chép, sách bài tập 

12B1 Ôn tập chất sử thi trong “Rừng xà nu” 
HS dựa vào Đề cương lý thuyết giáo 

viên đã gởi cho HS trên lớp 

12B2 Ôn tập chất sử thi trong “Rừng xà nu” 
HS dựa vào Đề cương lý thuyết giáo 

viên đã gởi cho HS trên lớp 

4 

Hai 

(13/4/2020) 

12B2 Ôn tập hình tượng nhân vật Việt trong “Những đứa con trong gia đình” 
HS dựa vào Đề cương lý thuyết giáo 

viên đã gởi cho HS trên lớp 

12B1 Ôn tập hình tượng nhân vật Việt trong “Những đứa con trong gia đình” 
HS dựa vào Đề cương lý thuyết giáo 

viên đã gởi cho HS trên lớp 

Ba  

(14/4/2020) 

10A1 Ôn tập “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” HS dựa vào tập ghi chép, sách bài tập 

11B2 Ôn tập “Từ ấy” HS dựa vào tập ghi chép, sách bài tập 

Năm  

(16/4/2020) 

10A1 Chuẩn bị trước “Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ” HS dựa sách bài tập 

11B1 Ôn tập “Từ ấy” HS dựa vào tập ghi chép, sách bài tập 



11B2 Ôn tập “Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt” HS dựa vào SGK và Sách bài tập 

Sáu  

(17/4/2020) 

12B1 Ôn tập hình tượng nhân vật Chiến trong “Những đứa con trong gia đình” 
HS dựa vào Đề cương lý thuyết giáo 

viên đã gởi cho HS trên lớp 

12B2 Ôn tập hình tượng nhân vật Chiến trong “Những đứa con trong gia đình” 
HS dựa vào Đề cương lý thuyết giáo 

viên đã gởi cho HS trên lớp 

Bảy  

(18/4/2020) 

11B1 Ôn tập “Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt” HS dựa vào SGK và Sách bài tập 

12B1 
Xem trước hình ảnh người đàn bà hang chài, hai phát hiện của nghệ sĩ 

nhiếp ảnh Phùng trong “Chiếc thuyền ngoài xa” 

HS dựa vào Đề cương lý thuyết giáo 

viên đã gởi cho HS trên lớp 

12B2 
Xem trước hình ảnh người đàn bà hang chài, hai phát hiện của nghệ sĩ 

nhiếp ảnh Phùng trong “Chiếc thuyền ngoài xa” 

HS dựa vào Đề cương lý thuyết giáo 

viên đã gởi cho HS trên lớp 

 


