
 

 

 

 

 

 

 
TỔNG KẾT KIẾN THỨC VĂN HỌC 

NƯỚC NGOÀI VĂN 12 
 

IV/ ĐỀ THAM KHẢO 

Câu 1 : Trình bày ngắn gọn cuộc đời và sự nghiệp văn chương 

của LỖ TẤN 

a/ Cuộc đời : 

Lỗ Tấn tên thật là Chu Thụ Nhân , là nhà văn cách mạng nổi 

tiếng của nền văn học hiện đại Trung Quốc nửa đầu thế kỷ XX , 

sinh năm 1881 , mất 1936 , xuất thân trong một gia đình quan 

lại sa sút ở tỉnh Chiết giang TQ . 

Ông là một trí thức yêu nước có tư tưởng tiến bộ , học nhiều 

nghề : Khai mỏ , hàng hải , nghề thuốc , cuối cùng quyết tâm làm 

văn nghệ vơí mong muốn cứu nước , cứu dân . 

Lỗ Tấn chủ trương dùng ngòi bút để phanh phui căn bệnh tinh 

thần cho quốc dân với chủ đề “phê phán quốc dân tính” , nhằm 

làm thay đổi căn bệnh tinh thần cho nhân dân Trung Hoa . 

b/ Sự nghiệp :  

Lỗ Tấn đã để lại tác phẩm , được in thành 3 tập : Gào thét , Bàng 

Hoàng , Chuyện cũ viết theo lối mới . 

Ông xứng đáng là nhà văn hiện thực xuất sắc của TQ , năm 1981 



 

 

 

 

 

 

 

cả Thế giới kỉ niệm 100 năm sinh và tôn vinh ông là danh nhân 

văn hoá thế giới . 

Câu 2 : Tóm tắt truyện “THUỐC” – Lỗ Tấn .Thuốc được đăng trên 

tạp chí Tân Thanh Niên số tháng 5 – 1919, sau đó in trong tập 

Gào Thét xuất bản 1923 . 

Vợ chồng lão Hoa Thuyên – chủ quán trà có con trai bị bệnh 

lao(căn bệnh nan y thời bấy giờ) . Nhờ người giúp , lão Hoa 

Thuyên đi tìm mua chiếc bánh bao tẩm máu người tử tù về cho 

con ăn , vì cho rằng như thế sẽ khỏi bệnh . Lão Thuyên dành 

dụm tiền mua bánh bao tẩm máu người tử tù về cho con ăn  

Sáng hôm sau ,trong quán trà mọi người bàn tán về cái chết của 

người tử tù vừa bị chém sáng nay . Đó là Hạ Du , một nhà cách 

mạng kiên cường , nhưng chẳng ai hiểu gì về anh , nhiều người 

cho anh điên. Thế rồi , thằng Thuyên cũng chết vì chiếc bánh 

bao ấy không trị được bệnh lao. 

Năm sau vào tiết Thanh minh , mẹ Hạ Du và bà Hoa Thuyên đến 

bãi tha ma viếng mộ con . Gặp nhau , hai người mẹ đau khổ có 

sự đồng cảm với nhau . Họ rất ngạc nhiên khi thấy trên mộ Hạ 

Du xuất hiện vòng hoa trắng hồng xen lẫn nhau . Đây điểm sáng 

để kết thúc câu chuyện bi thảm , bày tỏ quyết tâm tiếp bước 

người đã khuất . 

èNội dung tác phẩm : Phản ánh sự u mê của nhân dân TQ trước 

cách mạng Tân Hợi, sự lạc hậu về chính trị của quần chúng đối 



 

 

 

 

 

 

 

với người làm cách mạng và bi kịch của người cách mạng tiên 

phong Hạ Du 

Câu 3 : Giải thích ý nghĩa nhan đề truyện ngắn “Thuốc” của Lỗ 

Tấn. 

-Vạch trần sự u mê, lạc hậu,mê tín của người dân Trung Quốc 

tin rằng chiếc bánh bao tẩm máu người là một phương thuốc 

chữa được bệnh lao . 

-Thuốc còn là phương thuật giác ngộ quần chúng đấu tranh tự 

giải thoát khỏi hàng nghìn năm phong kiến đã đè nặng lên đời 

sống người dân TQ . 

Câu 4 : Trước khi trở thành nhà văn, Lỗ Tấn đã học những nghề 

nào? Tại sao cưối cùng ông chuyển sang làm văn nghệ ? Nêu tên 

3 tác phẩm của ông. 

- Trước khi trở thành nhà văn Lỗ Tấn đã học những nghề : Hàng 

hải với ước mong mở rộng tầm mắt – học nghề khai thác mỏ với 

nguyện vọng làm giàu cho tổ quốc – học nghề y để chữa bệnh 

cho dân nghèo như bố ông. 

- Đang học y khoa ở Tiên Đài (Nhật) ,ông đột ngột đổi nghề Vì : 

Một lần xem phim ,ông thấy người TQ khỏe mạnh hăm hở đi 

xem người Nhật chém người TQ làm gián điệp cho Nga ( chiến 

tranh Nga –Nhật), ông giật mình, nghĩ rằng chữa bệnh thể xác 

không bằng chữa bệnh tinh thần cho quốc dân. Oâng chủ 

trương dùng ngòi bút để phanh phui căn bệnh tinh thần của 



 

 

 

 

 

 

 

quốc dân và lưu ý mọi người tìm phương chữa trị . 

Câu 5 :Ý nghĩa bao trùm tác phẩm THUỐC – Lỗ Tấn.Hạ Du người 

cách mạng bị xử tử , là nhân vật trung tâm trong tác phẩm chỉ 

được nhắc qua những mẫu đối thoại trong quán trà. Truyện phê 

phán tập quán chữa bệnh phản khoa học . Hình ảnh lão Hoa 

Thuyên “vội vàng móc gói bạc trong túi ra mua chiếc bánh bao 

nhuốm máu đỏ tươi,máu còn nhỏ tửng giọt,...”cho thấy sự mê tín 

của quần chúng và dã tâm của bọn đồ tể bán máu người. 

- Hạ Du là người chiến sĩ cách mạng đã hi sinh : Tác phẩm phê 

phán sự lạc hậu về chính trị của quần chúng “ Cái thằng nhãi con 

ấy không muốn sống nữa ... nằm trong tù mà còn dám rủ lão đề 

lao làm giặc (... ) hắn điên thật rồi !”  

 

 

 

2. SỐ PHẬN CON NGƯỜI 

(Sô-lô-khốp) 

I.Tác giả: 

- Sô-lô-khôp (1905-1984) là nhà văn Nga được liệt vào hàng các nhà 

văn lớn nhất TK XX. 

- Quê quán: tỉnh Rôx-tôp trên vùng thảo nguyên sông Đông. 

- Ông tham gia cách mạng khá sớm. 

- Cuối năm 1922, ông dến Mát-xơ-va, làm nhiều nghề để kiếm sống. 



 

 

 

 

 

 

 

Thời gian rảnh, ông tự học và tự đọc văn học để tích luỹ kiến thức. 

- Năm 1925, ông trở về quê và bắt đầu viết tiểu thuyết Sông Đông êm 

đềm. 

- Năm 1939, ông được bầu làm Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Liên 

Xô. 

- Trong thời gian chiến tranh vệ quốc, với tư cách là phóng viên, ông 

xông pha trên nhiều mặt trận. 

- Đề tài sáng tác: cuộc sống và con người vùng sông Đông sau cách 

mạng tháng Mười và trong thời kì nội chiến. Ông còn nổi tiếng khi 

viết về số phận con người sau chiến tranh. 

- Năm 1965, ông vinh dự được nhận giải thưởng Nô-ben về văn học. 

Tác phẩm của ông được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. 

II.Tác phẩm “Số phận con người”: 

1. Hoàn cảnh sáng tác: 

- Truyện ngắn này được in lần đầu ở Liên Xô trên hai số báo “sự 

thật” ra ngày 31-12-1956 và ngày 1-1-1957. Chỉ trong vòng một tuần 

lễ ông đã viết xong tác phẩm vì ý đồ sáng tác đã được ấp ủ từ lâu. 

- Tác phẩm thể hiện những tư tưởng và tình cảm lớn mà nhà văn 

nung nấu trong nhiều năm. 

2. Tóm tắt tác phẩm: 

- Người kể chuyện (tác giả) tình cờ gặp anh lái xe An-đrây Xô-cô-lốp 

và cậu bé Va-ni-a trên vùng sông Đông. An-đrây đã kể lại cho tác giả 

nghe về cuộc đời của mình: 



 

 

 

 

 

 

 

Cả nhà anh chết trong một nạn đói năm 1922, chỉ mình anh làm thuê 

nên sống sót. Sau đó anh lấy vợ và có một tổ ấm gia đình. 

Khi chiến tranh bùng nổ, Xô-cô-lốp lên đường ra mặt trận, chiến đấu 

được một năm thì bị bắt làm tù binh. 

- Sau hai năm bị đày đoạ trong các trại tù binh của phát xít Đức, anh 

vượt trại tù, trở về với Hồng quân và tiếp tục chiến đấu. Thời gian 

sau, anh nhận được tin vợ và hai con gái của mình bị bom của quân 

Đức giết hại. Vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh, bất 

hạnh lại ập đến với Xô-cô-lốp khi anh nhận được tin con trai của 

mình đã hi sinh. Niềm hi vọng cuối cùng tan vỡ. 

- Chiến tranh kết thúc, vượt lên trên nỗi bất hạnh, Xô-cô-lốp đã nhận 

nuôi cậu bé mồ côi Va-ni-a với hi vọng hai tâm hồn cô đơn sẽ nương 

tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau để chiến thắng số phận. 

3. Nội dung: 

a. Số phận con người qua hình tượng Xô-cô-lốp: 

- Xô-cô-lốp phải gánh chịu những mất mát tưởng như quá sức chịu 

đựng của con người. 

- Chiến tranh kết thúc, người lính Xô Viết trở về với cuộc đời thường 

trong sự cô độc. 

Xô-cô-lốp rơi vào tâm trạng đau đớn tột cùng. 

- Tai hoạ không chỉ đến với gia đình Xô-cô-lốp, thảm cảnh của gia 

đình bế Va-ni-a cũng không thua kém. 
 


