BẾN QUÊ
Nguyễn Minh Châu
(Hướng dẫn đọc thêm)
I. Đọc – tìm hiểu chú thích:
1. Tác giả.
2. Tác phẩm.
(Sgk/106,107)
II. Tìm hiểu văn bản:
1) ND:
=> Nhận thức về cuộc đời: Cuộc sống và số phận con người chứa đầy những
điều bất thường, những nghịch lí, ngẫu nhiên, vượt ra ngoài những dự định và
ước muốn, cả những hiểu biết và toan tính của con người.
=>Ý muốn thức tỉnh mọi người về “những cái vòng vèo, chùng chình” mà họ
đang sa vào trên đường đời, để dứt ra khỏi nó, để hướng tới những giá trị đích
thực, vốn rất giản dị, gần gũi và bền vững.
2. NT:
- Tạo tình huống nghịch lí, trần thuật qua dòng nội tâm nhân vật, ngôn ngữ và
giọng điệu đầy chất suy tư, hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng.
III: Luyện tập.
Bài tập vận dụng
a. Truyện có nhiều hình ảnh chi tiết mang tính biểu tượng. Hãy tìm 1 số hình ảnh,
chi tiết như vậy và nêu ý nghĩa biểu tượng của chúng?
b. Truyện chứa đựng những suy ngẫm, trải nghiệm của nhà văn về con người và
cuộc đời. Tìm trong văn bản đoạn văn thể hiện tập trung chủ đề của truyện và nêu
cảm nhận của em về đoạn văn.
DẶN DÒ
- Đọc và tóm tắt lại truyện ngắn.
- Nắm nội dung bài .
- Tìm đọc truyện ngắn của NMC.
- Hãy phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm và nêu chủ đề của truyện.
ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT
I/ Khỏi ngữ và các thành phần biệt lập:
1. Khái niệm: Khỏi ngữ
-Bài tập 1:Vai trò của những từ ngữ in đậm trong câu:
a. “Xây cái lăng ” là khởi ngữ.
b.“Dường như ” là thành phần tình thái.

c. “những ng. . . như vậy” là thành phần phụ chú.
c.“Thưa ông” là thành phần gọi - đáp.
“vất vả ” là thành phần cảm thán.
-Bảng tổng kết về khởi ngữ và thành phần biệt lập
Khởi ngữ
Thành phần biệt lập
Tình thái
Cảm thán
Gọi đáp
Xây cái lăng
Dường như
Vất vả quá
Thưa ông
ấy

Phụ chú
Những người
...
vậy

Bài tập 2 :
“Bến Quê” là một câu chuyện về cuộc đời –cuộc đời với những nghịch lí không dễ gì hoá
giải. Hình như trong cuộc sống hôm nay,ch ta có thể gặp ở đâu đó một số ph giống hoặc
gần giống số phận của nhân vật Nhĩ? Người ta có thể mải mê kiếm danh lợi để rồi gần hết
cuôc đời vì một lí do nào đó họ nằm một chỗ mới nhận ra rằng :gia đình là cái tổ ấm đưa ta
về nơi vĩnh hằng!Cái chân lí giản dị ấy, tiếc thay, Nhĩ chỉ nhận ra vào lúc cuối của cuộc
đời mình.
II/ Liên kết câu và liên kết đoạn văn
Bài tập 1:Gọi tên phép liên kết:
a.Nhưng, nhưng,và thuộc phép nối.
b.cô bé – Côbé thuộc phép lặp;
Cô bé - Nó thuộc phép thế
c. thế thuộc phép thế “bây giờ . .. nữa ”.
III/ Ôn tập về nghĩa tường minh , hàm ý :
Bài tập 1:Hàm ý trong câu in đậm:
Người ăn mày muốn nói với người nhà giàu: địa ngục là chỗ của các ông .
Bài tập 2:Tìm hàm ý –vi phạm phương châm hội thoại nào:
a.-Đ ội bóng chuyền chơi không hay.
-Vi phạm ph ương châm quan hệ.
b._ Tớ chưa báo cho N và T.
_Vi phạm phương châm về lượng
DẶN DÒ
- Hoàn thiện các bài tập SGK.
- Nắm nội dung bài .
- Học thuộc phần Lý thuyết.
- Chuẩn bị bài: Ôn tập TV ( tiếp)

