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Câu 1: Đoạn văn có mấy tuyến nhân vật? Cách xây dựng các tuyến nhân vật như trên có ý 

nghĩa nghệ thuật gì? 

Câu 2: Hãy xác định bố cục của đoạn văn. Có người cho rằng, đây là một đoạn văn giàu 

kịch tính. Em có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao? 

Câu 3: Tìm những chi tiết nói về tình cảnh chị Dậu trước khi bị bọn cai lệ và người nhà lí 

trưởng xông vào 

Câu 4: Phân tích nhân vật cai lệ 

Câu 5: Tinh thần phản kháng của chị Dậu được miêu tả qua mấy chặng? Theo em, cách 

miêu tả như vậy có hợp lí không? 

GỢI Ý ĐÁP ÁN 

Câu 1:  

- Đoạn văn có hai tuyến nhân vật: 

+Loại nhân vật thấp cổ bé họng (gia đình chi Dậu và bà lão hàng xóm) 

+ Loại nhân vật địa diện cho giai cấp thống trị (cai lê và đám người nhà lí trưởng) 

- Ý nghĩa nghệ thuật: 

+ Làm nổi bật mâu thuẫn giai cấp hết sức gay gắt ở nông thôn Việt Nam trước Cách mạng. 

+ Vừa tố cáo bộ mặt của giai cấp thống trị, vừa nêu lên được vẻ đẹp của những người 

nông dân lương thiện và giàu tinh thần phản kháng. 

Câu 2: Có thể chia làm 2 phần như phần đầu bài học đã dạy: 

- Tình cảnh chị Dậu trước khi bọn cai lệ xông vào 

- Sự tàn ác của bè lũ tay sai và sự phản kháng mãnh liệt của chị Dậu (cảnh đòi sưu)  

Đoạn giàu tính kịch nhất trong Tắt đèn. 

Câu 3: Chi tiết nói về tình cảnh chị Dậu trước khi cai lệ xông vào: 
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- Nấu cháo xong, múc ra, quạt cho nguội: vừa cho thấy cái đói khổm vừa cho thấy tình 

làng nghĩa xóm. 

- Tiếng trống tù và, tiếng chó sủa: Không khí căng thẳng, ngột ngạt, nghẹt thở 

- Cuộc đối thoại với bà lão láng giềng: sự nguy cấp. 

- Lo lắng cho tính mạng của anh Dậu 

Câu 4: Nhân vật cai lê: 

- Nghề nghiệp: Tay sai (chức thấp nhất trong hệ thống quân đội phong kiến) 

- Ngôn ngữ: hét, quát, hầm hè…: tiếng thú dữ 

- Hành động: trợn ngược hai mắt, giật phắt dây thừng, sầm sập chạy lại trói anh Dậu, bịch 

vào ngực chị Dậu, tát vào mặt chị Dậu, nhảy vào trói anh Dậu…  Thô lỗ, bất nhân 

 Tóm lại bản chất tàn bạo, không chút nhân tính. 

Câu 5: Sức phản kháng của chị Dậu được thể hiện qua các chặng sau: 

- Lúc đầu tha thiết van xin hi vọng những kẻ nha dịch sẽ thương tình. Là tư thế của kẻ 

dưới. 

- Trước sự đểu giả và tàn bạo của cai lệ, chị liệu mạng cự lại. 

- Biết là không thể van xin, chị Dậu chuyển sang đấu lí 

- Đỉnh cao của tinh thần phản kháng là ra tay chống lại tên cai lệ và người nhà lí trưởng. 

Lưu ý: Trong quá trình phân tích làm rõ, chú ý đến cách xưng hô của chị Dậu 

Qua cách miêu tả trên thấy được chính xác cảnh: con giun xéo lắm cũng quằn. Dù còn tự 

phát nhưng hành động của chị Dậu cho thấy sức mạnh tiềm tàng của người nông dân.                                                                                                                                             
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