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MUØA XUAÂN NHO NHOÛ

Thanh Haûi
I. Ñoïc - tìm hieåu chuù thích
1.Taùc giaû :
2.Taùc phaåm:
-Thô naêm chöõ.
- Nhòp thô, gioïng thô thay ñoåi theo maïch caûm xuùc.
- Boá cuïc hai phaàn .
Khaùt voïng daâng hieán muøa xuaân nho nhoû vaøo muaø xuaân lôùn cuaû cuoäc ñôøi chung
II .Ñoïc - tìm hieåu vaên baûn :
1.Muøa xuaân cuûa thieân nhieân:
- Doøng soâng xanh
- Boâng hoa tím bieác
- Tieáng chim chieàn chieän hoùt vang trôøi
-> Mieâu taû keát hôïp vôùi bieåu caûm
=> Khoâng gian cuoäc soáng , maøu saéc töôi thaém cuûa muaø xuaân , aâm thanh vang
voïng .
Caûm xuùc nhaø thô :
“ Töøng gioït long lanh rôi,
Toâi ñöa tay toâi höùng”
->Söï chuyeån ñoåi caûm giaùc .

=> Nieàm say söa , ngaây ngaát tröôùc veû ñeïp cuaû thieân nhieân.
2. Muaø xuaân ñaát nöôùc :
- Muøa xuaân ngöôøi caàm suùng
Loäc giaét ñaày treân löng
Muøa xuaân ngöôøi ra ñoàng
Loäc traûi daøi nöông maï
Taát caû nhö hoái haû
Taát caû nhö xoân xao
-> ñieäp ngöõ, töø laùy, hình aûnh aån duï
=> Say meâ tin yeâu con ngöôøi, tin töôûng vaøo töông lai cuûa ñaát nöôùc.
3. Taâm nieäm cuûa nhaø thô :
“ Ta laøm con chim hoùt
Ta laøm moät caønh hoa ,
Ta nhaäp vaøo hoaø ca
Moät noát traàm xao xuyeán”

Moät muaø xuaân nho nhoû
Laëng leõ daâng cho ñôøi
->Ñieäp ngöõ , hình aûnh giaûn dò, töï nhieân, giaøu yù nghiaõ.
=> Khaùt voïng daâng hieán cho ñôøi “ moät muaø xuaân nho nhoû” khieâm toán thaàm
laëng.
III. Ghi nhớ :
Ghi nhôù SGK/58(Ngöõ Vaên 9 taäp 2).

IV. Luyeän taäp :
- Cuûng coá Em hieåu nhö theá naøo veà nhan ñeà “Muaø xuaân nho nhoû” ? Neâu
chuû ñeà baøi thô . Caùch ngaét nhòp gieo vaàn, ñieäp ngöõ ñöôïc söû duïng nhö theá
naøo ñeå taïo ñöôïc nhaïc hieäu aáy?
- Daën doø:

CAÙCH LAØM BAØI NGHÒ LUAÄN VEÀ
MOÄT VAÁN ÑEÀ TÖ TÖÔÛNG, ÑAÏO LÍ.
I Ñeà baøi nghò luaän veà moät vaàn ñeà tö töôûng . ñaïo lí.
-Baøn veà vaán ñeà tö töôûng, ñaïo lí, cuoäc soáng con ngöôøi.
-Caùc ñeà töông töï:
“Khoâng thaày ñoá maøy laøm neân”
“Aên quaû nhôù keû troàng caây”

II Caùch laøm baøi nghò luaän veà moät vaán ñeà tö töôûng, ñaïo lí.
1-Tìm hieåu ñeà
-Xaùc ñònh noäi dung vaø tính chaát cuûa ñeà baøi yeâu caàu.
2-Tìm yù:

-Döïa vaøo noäi dung ñaët thaønh caâu hoûi vaø traû lôøi caùc caâu hoûi ñeå tìm yù chính, yù
phuï cho baøi vaên.
-Caùc yù phaûi saép xeáp maïch laïc, laäp luaän chaët cheõ.
3 Laäp daøn baøi:
a) Môû baøi :Giôùi thieäu caâu tuïc ngöõ vaø neâu tö töôûng cuûa noù.

b) Thaân baøi:
-Giaûi thích noäi dung caâu tuïc ngöõ ( giaûi thích nghóa ñen, nghóa boùng)
-Ñaùnh giaù noäi dung caâu tuïc ngöõ.
. Khaúng ñònh vaán ñeà ñuùng.
.Pheâ phaùn hieän töôïng sai traùi ñoái vôùi caâu tuïc ngöõ.
c) Keát baøi:
-Khaúng ñònh moät truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc.
-Neâu yù nghóa cuûa caâu tuïc ngöõ ñoái vôùi ngaøy hoâm nay.
4- Vieát baøi:
a) Môû baøi:
-Tuïc ngöõ laø tuùi khoân nhaân loaïi. Tuïc ngöõ theå hieän truyeàn thoáng ñaïo lí cuûa ngöôøi
Vieät Nam.
-“Uoáng nöôùc nhôù nguoàn” laø caâu tuïc ngöõ nhaéc nhôû moïi ngöôøi neân bieát ôn, traân
troïng, gìn giöõ…nhöõng ai ñaõ laøm ra thaønh quaû cho chuùng ta höôûng thuï.
b) Thaân baøi:
* Giaûi thích noäi dung:
-Caâu tuïc ngöõ ñöôïc trình baøyngaén goïn maø yù nghóa thaät saâu saéc.
- “Uoáng nöôùc” töôïng tröng ngöôøi höôûng thuï thaønh quaû. -Nguoàn : nguoàn goác.
Coäi nguoàn cuûa taát nhöõng thaønh quaû maø con ngöôøi ñöôïc höôûng.
-Nhôù nguoàn: Nhaéc nhôû ngöôøi höôûng thuï phaûi bieát tri aân, gìn giöõ, phaùt huy caùc
thaønh quaû cuûa ngöôøi laøm ra chuùng.
* Ñaùnh giaù noäi dung caâu tuïc ngöõ.
+ Luaän ñieåm 1:
Moïi söï vaät ñeàu coù nguoàn goác.
-Luaän cöù

.Coâng söùc con ngöôøi laøm cuûa caûi, vaät chaát, tinh thaàn.
.Ñeàn ñaøi, laêng taåm, tieáng noùi, thô ca, nhaïc hoïa, ñeán vaûi voùc taäp vôû ñeàu do coâng
söùc con ngöôøi taïo ra.
.Nhôù ôn laø nghóa vuï, boån phaän.
+ Luaän ñieåm 2
*Nhôù ôn laø neùt ñeïp ñaïo lí cuûa ngöôøi Vieät Nam .
- Luaän cöù:
. Khoâng queân toå tieân, noøi gioáng bieát baûo veä queâ höông, toå quoác. Moàng 10-3 Gioã
toå Huøng Vöông.
.Khoâng queân nhöõng ngöôøi chieán só, hi sinh; nhöõng ngöôøi daïy doã, giuùp ñôõ mình
(27/7 thöông binh lieät só, 20/11 ngaøy nhaø giaùo)
.Khoâng queân oâng baø, cha meï( coâng cha nhö nuùi Thaùi Sôn …)
Vaán ñeà ñuùng
* Pheâ phaùn nhöõng keû voâ ôn:
. “Coù môùi nôùi cuõ”, “Aên chaùo ñaù baùt”, “qua caàu ruùt vaùn”.
+ Luaän ñieåm 3:
Phaûi bieát coáng hieán vaø phaùt huy laø “nhôù nguoàn” thieát thöïc.
+ Luaän cöù
. Hoïc taäp toát goùp phaàn coáng hieán laøm neân nhöõng thaønh quaû cho lôùp ngöôøi ñi
sau.
.Ngöôøi soáng bieát tri ôn, laø ngöôøi coù nhaân caùch ñeïp goùp phaàn phaùt trieån xaõ hoäi.
c) Keát baøi:
.Caâu tuïc ngöõ kaúng ñònh ñaïo lí toát ñeïp cuûa ngöôøi Vieät Nam.
.Caàn soáng thuûy chung, coù tình coù nghóa, coù tröôùc coù sau.

5/ Ñoïc laïi baøi vieát vaø söûa chöõa.
.Chuù yù lieân keát caâu, ñoaïn.
.Loãi chính taû.
.Chaám pheát caâu.
Ghi nhôù ( SGK trang 54)
III. Luyeän taäp:
Laäp daøn baøi
Giaûi thích roõ theá naøo laø töï hoïc vaø caàn coù tinh thaàn töï hoïc nhö theá naøo?
1) Môû baøi:
-Hoïc taäp laø moät vieäc laøm suoát ñôøi.
-Töï hoïc laø moät vaán ñeà quan troïng vaø môùi meû.Caàn hieåu vaø caàn coù tinh thaàn töï
hoïc nhö theá naøo?
2) Thaân baøi:
a- Giaûi thích:
-Töï vaän ñoäng trí tueä oân luyeän nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc taäp ñöôïc vaøo thöïc haønh.
-Töï hoïc laø hoïc taäp moät caùch töï giaùc, tích cöïc chuû ñoäng, saùng taïo vaø coù hieäu quaû
nhaát. b) Nhaän xeùt ñaùnh giaù vaán ñeà
-Phöông phaùp töï hoïc ña daïng, phong phuù ( Hoïc- hoûi, hoïc –oân)
-Töï hoïc laø phöông phaùp hoïc höõu hieäu, tieân tieán nhaát.
-Caàn töï giaùc, tích cöïc chuû ñoäng, töï hoïc trong hoïc baøi, laøm baøi, ñoïc saùch, nghe
giaûng.
-Khoâng töï hoïc thì khoâng coù keát quaû cao. Ñoù laø caùch hoâc thuï ñoäng.
-Hoïc maø khoâng töï hoïc cuõng nhö hoïc maø khoâng haønh.
( Daãn lôøi Baùc Hoà)

-Hieän nay, töï hoïc laø moät vaán ñeà ñöôïc moïi ngöôøi quan taâm neân nhôù: “Baùc hoïc
khoâng phaûi laø ngöøng hoïc”
“Ñi moät ngaøy ñaøng hoïc moät saøng khoân”
c) Keát baøi:
-Töï hoïc laø ñieàu kieän toát cho moãi ngöôøi hoïc sinh tieán boä.
-Moãi ngöôøi caàn yù thöùc töï hoïc.
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VIẾNG LĂNG BÁC.
(VIỄN PHƢƠNG )
I. Đọc – Tìm hiểu chú thích:
1) Tác giả.
2) Tác phẩm.
(Sgk/59)
II.Tìm hiểu văn bản:
1) Cảm xúc của nhà thơ khi đứng trƣớc lăng Bác:
“Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam
Bão táp mƣa sa đứng thẳng hàng”
-> giọng điệu gần gũi, thân thương;hình ảnh ẩn dụ.
=> Tấm lòng thành kính, yêu thƣơng đối với Bác – vị cha già của dân tộc.
2) Xúc cảm của nhà thơ trƣớc hình ảnh dòng ngƣời vào lăng viếng Bác:
“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mƣơi chín mùa xuân …”
-> cấu trúc điệp ngữ sóng đôi, hình ảnh ẩn dụ, giọng điệu thành kính, thiết tha.
=> Ngợi ca sự cao cả, vĩ đại của Bác và thể hiện lòng tôn kính đối với Bác.
3) Cảm xúc và suy ngẫm của nhà thơ khi vào lăng viếng Bác:
“Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim!”
-> giọng điệu trang nghiêm, ẩn dụ.

=> Sự ngƣỡng mộ tâm hồn cao đẹp, sáng trong của Bác; nỗi đau đớn, xót xa
trƣớc sự ra đi mãi mãi của Ngƣời.
) Tâm trạng của nhà thơ sau khi vào lăng viếng Bác:
“Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đóa hoa tỏa hƣơng đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.”
-> giọng điệu thiết tha, điệp ngữ, liệt kê.
=> Ƣớc nguyện đƣợc ở mãi bên Bác, trung thành với sự nghiệp cách mạng của
Ngƣời, của dân tộc.
III. Ghi nhớ:
IV. Luyện tập:
___________________________________________________________________________

NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN
( HOẶC ĐOẠN TRÍCH)
I- Tìm hiểu bài :
Ví dụ: Bài văn của Quỳnh Tâm
+ Vấn đề nghị luận: Những phẩm chất đẹp đẽ cuả nhân vật anh thanh niên trong
“Lặng lẽ Sa Pa” của NTL
+ Nhan đề:
-Một vẻ đẹp nơi SP lặng lẽ
-Hình ảnh anh TN trong truyện LLSP của NTL
+ Luận điểm:
- Luận điểm 1: “Dù được … phai mờ”=>Nêu vấn đề
- Luận điểm 2: ” trước tiên.. cuả mình “
- Luận điểm 3: ”nhưng …chu đáo”.
- Luận điểm 4: ” công việc … khiêm tốn”
- Luận điểm 5 : “Cuộc sống của chúng ta … anh thanh niên ấy thật đáng trân
trọng, thật đáng tin yêu.”=> Đúc kết lại vấn đề
+ Luận điểm phát từ:
- Cốt truyện
- Nhân vật
- Nghệ thuật xây dựng truyện.
+ Lập luận:
- Luận điểm rõ ràng ngắn gọn.
-Từng luận điểm được chứng minh, phân tích một cách thuyết phục, chặt chẽ
-Luận cứ: Xác đáng, phù hợp, trích dẫn từ tác phẩm.
+ Diễn đạt: tự nhiên.

+ Bố cục: mạch lạc, chặt chẽ.
II. Ghi nhớ :
(SGK/65)
III. Luyện tập :
a. Vấn đề nghị luận: Bàn về cái chết của Lão Hạc
b. Những ý chính :
- Việc giải quyết cái sống và cái chết đối với lão Hạc.
- Chọn cái chết trong hơn là sống nhục .
=>Ngƣời cha thƣơng con, sống tự trong, chọn cái chết để không sống nhục.
_____________________________________________________________________________

CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN
(ĐOẠN TRÍCH)
I. Tìm hiểu các dạng đề
Đề 1→4/SGK (64,65)
1. Vấn đề nghị luận
- Tác phẩm ( tư tưởng, cốt truyện)
- Nhân vật (tính cách, số phận …)
2. Dạng đề
- Suy nghĩ
- Phân tích ( đề có mệnh lệnh)
II .Cách làm bài
Đề: Suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “ Làng” của Kim Lân
1. Tìm hiểu đề – tìm ý
a. Tìm hiểu đề
- Vấn đề nghị luận: Tính cách nhân vật ông Hai trong tác phẩm “Làng”
- Yêu cầu: Nêu suy nghĩ về nhân vật
b. Tìm ý
- Tính cách nhân vật có gì đặc biệt?
- Tính cách ấy được thể hiện như thế nào?
- Ý nghĩa trong hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ?
- Nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật?
2. Lập dàn ý: ( Dựa vào khung dàn ý)
III. Ghi nhớ: SGK trang 68
IV. Luyện tập: SGK trang 68
_____________________________________________________________________________

LUYỆN TẬP LÀM BÀI NGHỊ LUẬN

VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN( HOẶC ĐOẠN TRÍCH )
Đề bài: Cảm nhận của em về đoạn trích truyện “Chiếc lƣợc ngà” của Nguyễn
Quang Sáng
1/ Tìm hiểu đề- tìm ý
2/ Lập dàn ý chi tiết
Mở bài:
Giới thiệu TG: NQSáng
GT Tác phẩm: Chiếc lược ngà
Đánh giá sơ bộ về nd,nt: Bằng cách kể chuyện tự nhiên nhưng thoải mái, tình
huống bất ngờ nhưng hợp lý truyện đã để lại ấn tương sâu sắc trong lòng người đọc
bởi những trang viết cảm động về tình cảm cha con trong chiến tranh.
- Thân bài:
1/ Tóm lược nd truyện
2/ Bối cảnh:Truyện được viết năm 1966 khi cuộc chiến tranh chống Mỹ đang diễn
ra ác liệt.
3/ Nêu cảm nhận về nội dung đoạn trích:
4/ nêu cảm nhận về nghệ thuật
Kết bài:
Nhận định đánh giá:Là tác phẩm thành công viết về chiến tranh
Đem lại cho người đọc tình yêu, niềm cảm phục đối với con người VN
_____________________________________________________________________________
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SANG THU
(HỮU THỈNH)
I.Đọc và tìm hiểu chú thích:
SGK/71
II. Tìm hiểu văn bản:
1. Khổ 1:
Bỗng nhận ra hƣơng ổi
Pha vào trong gió sƣơng
Sƣơng chùng chình qua ngõ
Hình nhƣ thu đã về
→ Nhịp thơ: chậm, khoan thai; từ ngữ: gợi tả, chọn lọc
=> đất trời bién chuyển lúc sang thu
2. Khổ 2
Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ

Vắt nửa mình sang thu
→ Từ gợi tả
=> Không gian chuyển mùa thật sinh động, đẹp và nên thơ
3. Khổ 3
Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mƣa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi
→ Hình ảnh thực, sinh động
=> Thiên nhiên biến chuyển nhẹ nhàng, êm ả
+ Những suy ngẫm về co người, về cuộc sống
III. Ghi nhớ: SGK trang 71
IV. Luyện tập:
_____________________________________________________________________________

NÓI VỚI CON
Y Phƣơng
I.Đọc và tìm hiểu chú thích: SGK/ 74
II . Tìm hiểu văn bản
1. Đọan 1:
Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bƣớc chạm tiếng cười
Hai bƣớc tới tiếng cười
→ Diễn đạt cụ thể, mộc mạc nhƣng độc đáo của ngƣời miền núi
=> Con lớn lên trong sự chăm chút, nâng đỡ của cha mẹ
•
Ngƣời đồng mình…
Đan lờ cài nan hoa
Vách nhà ken câu hát
Rừng cho hoa
Con đƣờng cho những tấm lòng
→ Cách nói mộc mạc,hình ảnh đẹp
=> Cuộc sống êm đềm; con ngƣời gắn bó và lớn lên cùng quê hƣơng
2. Đọan 2
- Ngƣời đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con
Ngƣời đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì làm phong tục
→ Điệp ngữ, từ phủ định

=> Những đức tính cao đẹp của ngƣời đồng mình: cần cù, mạnh mẽ, bền bỉ,
giàu chí khí, yêu quê hƣơng
•
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói
Sống nhƣ sông nhƣ suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc
=> Mơ ƣớc của cha: con phải sống nghĩa tình, yêu quê hƣơng, tự tin vƣợt qua
thử thách
III. Ghi nhớ: SGK trang 74
IV. Luyện tập: SGK trang 74
_____________________________________________________________________________

NGHĨA TƢỜNG MINH VÀ HÀM Ý
I/ Tìm hiểu bài:
* Phân biệt nghĩa tƣờng minh và hàm ý.
Đọc đoạn trích mục 1 sgk/74
+Câu:“Trời ơi, chỉ còn có năm phút”
- thông báo “Anh rất tiếc”
 Không đƣợc diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu nhƣng có thể suy ra từ
những từ ngữ ấy .
-> Hàm ý.
+Câu:“Ô!Cô còn quên chiếc mùi soa đây này”
- thông báo “Cô quên chiếc mùi soa”
 Diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu .
->Tƣờng minh .
Gv cho hs ss
Nghĩa tƣờng minh
Hàm ý
Diễn đạt trực tiếp bằng từ Không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu
ngữ trong câu .
nhưng có thể suy ra từ những từ ngữ ấy .
II/ Ghi nhớ:
SGK/75.
III/ Luyện tập:
Bài 1:
a.Câu “Nhà hoạ sĩ tặc lưỡi đứng dậy” đặc biệt là cụm từ “tặc lưỡi”cho thấy hoạ sĩ
chưa muốn chia tay anh thanh niên. Đây là cách dùng “hình ảnh “để diễn đạt ý của
ngôn ngữ nghệ thuật .
b.Trong câu cuối đv, những từ ngữ miêu tả thái độ của cô gái liên quan tới chiếc mùi
soa :
_ mặt đỏ ửng(ngượng)

_nhận lại chiếc khăn(không tránh được)
_quay vội đi(quá ngượng)
 Qua các hình ảnh này, có thể cô gái đang bối rối đến vung về vì ngượng.Cô
ngượng vì định kín đáo để khăn làm kỉ vật cho anh nhưng anh lại quá thật
thà tưởng cô để quên, nên gọi cô trả lại .
_____________________________________________________________________________

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
I. Tìm hiểu bài:
Văn bản “khát vọng hòa nhập, dâng hiến cho đời”
SGK/ 77,78
1. Ván đề nghị luận:
Hình ảnh muà xuân và tình cảm tha thiết của Thanh Hải trong bài thơ “Mùa xuân
nho nhỏ”
2. Những luận điểm:
a.Luận điểm chính:
Hình ảnh mùa xuân trong bài thơ của Thanh Hải mang nhiều tầng ý nghĩa
b.Luận điểm phụ 1:
Hình ảnh mùa xuân của thiên nhiên, đất nwosc trong lao động và chiến đấu
c.Luận điểm phụ 2:
Nguyện ước của nhà thơ
3. Các luận cứ:
a. Cho luận điểm 1:
Màu sắc
- Âm thanh
- Chi tiết
- Cảm xúc
- Hình ảnh liên tưởng
b/ Cho luận điểm 2:
- Dẫn thơ
- Hình ảnh “Mùa xuân nho nhỏ”
- Ý nghĩa nhan đề bài thơ
- Lặp lại hình ảnh mùa xuân
4. Bố cục:
- MB: (đoạn1): Nêu vấn đề nghị luận
- TB: (đoạn 2→ 5): Triển khai các luận điểm
- KB: (đoạn 6): Kết luận
II. Ghi nhớ: SGK trang 78
III .Luyện tập: SGK trang 79

_____________________________________________________________________________

CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI
THƠ
I. Tìm hiểu bài:
1. Tìm hiểu đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
a. Dạng đề:
- Đề có mệnh lệnh:1, 2, 3, 5, 6, 8
- Đề không có mệnh lệnh: 4, 7
b. Cấu tạo đề:
- Nêu đối tượng nghị luận
- Nêu yêu cầu kiểu bài (có thể vắng mặt)
c. Yêu cầu về kiểu bài
- Phân tích
- Cảm nhận (của em…)
- Suy nghĩ (của em…)
2. Cách làm bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ
Đề: Phân tích tình yêu quê hƣơng trong bài thơ “Quê hƣơng” của Tế Hanh
Bƣớc 1: Tìm hiểu đề – tìm ý
- Vấn đề nghị luận: Tình yêu quê hương
- Thể loại: nghị luận → phương pháp nghị luận: phân tích
- Tư liệu: bài “Quê hương” Tế Hanh
- Nội dung: Nỗi nhớ quê thể hiện qua: hình ảnh, tâm trạng, hương vị…
- Nghệ thuật: Miêu tả , hình ảnh chọn lọc, ngôn ngữ, nhịp điệu, cấu trúc, biện pháp
nghệ thuật…
Bƣớc 2: Lập dàn ý
I. Mở bài:
- Giải thích bài thơ: sáng tác trước CMT8, khi tác giả đi học xa nhà, xa quê
- Nêu cảm nhận khái quát về tình yêu quê hương của Tế Hanh: thiết tha, da diết,
sâu nặng…
II. Thân bài:
a. Tình yêu quê hƣơng qua hồi ức của tác giả:
- Cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi:
∙ Không gian, thời gian→ bao hiệu một ngày tốt đẹp
∙ Cảnh ra khơi: hùng tráng, đẹp, lãng mạn (con thuyền, buồm, biển …)
∙ Người dân chài: khoẻ mạnh, cường tráng.
- Cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về:
∙ Không gian, không khí:ồn ào, tấp nập, nhộ nhịp …

∙ Hình ảnh người dân chài của cuộc sống đời thường: mạnh mẽ, săn chắc, đậm mùi
biển
∙ Cuộc sống: Thanh bình, no đủ …
∙ Tình cảm: chân thành
∙ Con thuyền: đẹp, gần gũi
(chú ý phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật
Song song: so sánh, ẩn dụ, nhân hóa, từ ngữ chọn lọc …)
b. Tình yêu quê hƣơng qua nỗi nhớ hiện tại
- Từ ngữ:”luôn tưởng nhớ”, “nhớ … quá”→ nỗi nhớ thường trực
- Nỗi nhớ đa dạng, phong phú:
∙ Màu sắc: xanh, bạc, trắng
∙ Hình ảnh: Con thuyền rẽ sóng
∙ Mùi vị: nồng mặn quen thuộc
- Giọng thơ: chân thành, thiết tha
- Từ ngữ: chọn lọc và phép liệt kê
III. Kết bài:
- Giá trị tác phẩm: khúc hát quê hương ngọt ngào
- Tình yêu quê hương tha thiết, chân thành, nồng ấm, con người gắn bó với quê
hương
- Bƣớc 3: Viết bài
- Bƣớc 4: Đọc và sửa chữa
II. Ghi nhớ: SGK trang 83
III. Luyện tập: BT trang 84
_____________________________________________________________________________

