TRƯỜNG THPT XUÂN PHƯƠNG

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 11

TỔ NGỮ VĂN

LẦN 4 (Tuần từ 06/4 – 11/4/2020)

Giáo viên: Lê Minh Chung
Trần Thanh Huyền
I. ĐỌC – HIỂU
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
Nhìn lại cuộc chiến chống COVID-19, trong giai đoạn 1, Việt Nam đã ghi nhận ca
nhiễm đầu tiên vào ngày 23/1, tới ngày 11/2/2020 có 16 ca và toàn bộ 16 ca này đã được
chữa khỏi.
Bước sang giai đoạn 2, tính từ ngày 6/3 khi phát hiện ca bệnh thứ 17. Tới ngày 19/3
cả nước đã có 100 ca nhiễm. Như vậy thời gian từ 1 lên 100 ca của Việt Nam là 57 ngày
dài hơn so với mức trung bình trên thế giới là 30 ngày. Nếu trừ đi 16 ca giai đoạn 1 thì
ngày 21/3/2020, Việt Nam có 100 ca nhiễm bệnh mới.
Từ mốc 100 ca đến 1.000 ca, thời gian trung bình trên thế giới là khoảng từ 7 đến 9
ngày. Riêng Nhật Bản là khoảng 28 ngày. Tại Việt Nam, kể từ mốc 100 thì sau 7 ngày có
171 ca, sau 9 ngày có 203 ca. Như vậy, tình hình số ca nhiễm ở Việt Nam tăng chậm hơn
rất nhiều vì chúng ta thực hiện các giải pháp chủ động, kịp thời, sớm và và hiệu quả.
[…]
Ngay từ đầu, Việt Nam đã chủ động áp dụng các biện pháp sớm, cao hơn khuyến
nghị của Tổ chức Y tế thế giới (Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới áp dụng khai báo
y tế bắt buộc với người nhập cảnh từ Trung Quốc vào ngày 8/2 và với tất cả những người
nhập cảnh từ ngày 07/3). Việt Nam cũng là một trong số ít nước áp dụng biện pháp
ngừng miễn visa, hạn chế nhập cảnh. Đặc biệt, Việt Nam áp dụng hình thức cách ly tập
trung với người nhập cảnh từ hoặc đi qua các vùng dịch và với tất cả mọi người nhập
cảnh từ ngày 21/3/2020.
[…]
Tổ chức Dalia Research, có trụ sở tại Berlin (CHLB Đức), tiến hành khảo sát tại 45
quốc gia và vùng lãnh thổ ở khắp châu lục. Ngày 30/3, tổ chức này công bố kết quả: “So
với các nơi trên thế giới, Việt Nam có tỉ lệ người dân tin tưởng vào các biện pháp ứng
phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Chính phủ cao nhất thế giới”.
Khảo sát đề nghị người dân các nước đánh giá về cách phản ứng của chính phủ với
dịch COVID-19 với khoảng 32.600 người ở 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trải khắp các
lục địa trên thế giới được lấy ý kiến.
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(Thực hiện đúng, nghiêm các chỉ đạo, chắc chắn chúng ta sẽ kiểm soát tốt dịch
bệnh – Trần Mạnh, Đình Nam – Chinhphu.vn – Cổng thông tin Chính phủ - 2/4/2020)
Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản trên.
Câu 2: Tính đến ngày 21/3/2020, Việt Nam có bao nhiêu ca nhiễm COVID – 19?
Theo tác giả, Việt Nam đã sớm thực hiện các biện pháp nào để giúp số ca nhiễm ở Việt
Nam tăng chậm?
Câu 3: “So với các nơi trên thế giới, Việt Nam có tỉ lệ người dân tin tưởng vào các
biện pháp ứng phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Chính phủ cao nhất
thế giới”. Theo anh/chị, kết quả khảo sát này của tổ chức Dalia Rerearch thể hiện điều gì?
Câu 4: Theo anh/chị, ngoài việc tin tưởng vào các biện pháp ứng phó của Chính
phủ, mỗi cá nhân phải làm gì để góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID – 19? (nêu ít nhất 3
việc cần làm).
II. LÀM VĂN (Lập dàn ý chi tiết)
Đề 1. Cảm nhận về hình ảnh thiên nhiên và con người trong đoạn thơ sau:
Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?
(Trích Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử,
SGK Ngữ văn 11, NXB Giáo dục, 2019, tr.39).
Đề 2. Phân tích hai khổ thơ đầu bài thơ Từ ấy của Tố Hữu. Từ đó, nêu suy nghĩ của
anh/chị về lí tưởng sống của thanh niên ngày nay.
Đề 3. (Dành cho HS lớp 11D1)
“Từ ấy không chỉ nói về sự khởi đầu của “một cuộc đời mới” mà còn là tuyên ngôn về lẽ
sống của người chiến sĩ cách mạng, là tuyên ngôn nghệ thuật của một nhà thơ cách mạng”.
Anh/chị hãy phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu để làm rõ ý kiến trên.
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