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Câu 1:Về hình thức bài 1 có mấy phần? Ai là người nói với ai? Nội dung cơ bản của bài 
này là gì? Theo em hệ thống địa danh mà bài cao dao nói đến thể hiện tình cảm gì của 
người nói?  

Câu 2: Về badi 4 hiện có nhiều cách phân tích khác nhau. Người thì cho rằng đây là lời 
của chàng trai, chàng khen vẻ đẹp của cánh đồng rồi khen vẻ đẹp của cô gái. Đây là cách 
bày tỏ tình cảm với cô gái của chàng trai. Người lại cho rằng đây là lời của cô gái. Hiện 
tại, người con gái đẹp, trẻ trung, đầy sức sống, nhưng tương lai, ai biết thế nào? Phía sau 
câu thơ là nỗi âu lo, phấp phỏng về tương lai.  

Em đồng ý với cách hiểu nào? Tại sao?  

Câu 3: Viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu nêu cảm nhận của em về một trong hai bài ca dao 
trên. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất 2 từ láy. Gạch chân, nêu chú thích.  

Câu 4: Tìm thêm 5 bài ca dao nói về tình yêu quê hương đất nước, con người. 

Gợi ý 

Câu 1:  

Phần lớn các bài ca dao của Việt Nam chỉ có một vế. Nhưng trong bài 1 ta thấy có 
hai vế đối đáp. Người hỏi là chàng trai, người đáp là cô gái. Đây là hình thức đối đáp quen 
thuộc trog văn học dân gian. Mục đích của hát đối là để thử tài nhau. Cụ thể trong bài này, 
người con trai kiểm tra người con gái cả về kiến thức địa lí lẫn kiến thức lịch sử. Người ta 
đố cũng tài, người ta trả lời cũng tài tình không kém. Cách trình bày của hai bên rất tế nhị 
và tình cảm: chàng ơi, nàng ơi… 

Nội dung cơ bản của bài : Hai bên chủ yếu đố nhau về những địa điểm nổi tiếng của 
vùng Bắc Bộ qua nhiều thời kì lịch sử. Tuy hỏi đáp về những đại danh nhưng cần chú ý 
những đại danh đó không chỉ có những đặc điểm địa lí tự nhiên kì thú mà còn đậm những 
dấu vế lịch sử, văn hóa của dân tộc. Hifng thức đố đòi hỏi các bên tham gia phải có vốn 
hiểu biết rộng, đồng thời có khả năng ứng phó linh hoạt. Nếu bên hỏi ra câu đố quá hiểm 
thì bên đáp phải có khả năng giải bí nếu không sẽ bị thua. Trong bài này, người con gái đã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trả lời đầy đủ các câu đố.  
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Bài ca dao cho thấy tài nghệ của bên hỏi và bên đáp Một mặt chứng tỏ họ nắm vững 
những danh lam thắng cảnh của đất nước, mặt khác qua đó thể hiện tình yêu và niềm tự 
hào của họ về đất nước, quê hương.  

Câu 2:  

- Cách hiểu thứ nhất phổ biến hơn và cũng dễ nhận thấy hơn. Cánh đồng rộng lớn trù 
phú và cũng dễ nhận thấy hơn. Trên nền xanh tươi ấy hình ảnh cô gái cũng hiện lên rất 
đẹp vừa trẻ trung vừa duyên dáng, đầy sức sống. Cảnh và người hô ứng, hài hòa.  

- Cách hiểu thứ 2:  

+ “Thân em” thường mang màu sắc than thở hoặc giãi bày. Trong bài ca dao này chưa 
thấy màu sắc than thở nhưng khi sử dụng hai chữ thân em thì người đọc nghĩ ngay tới 
ngày mai em sẽ ra sao.  

+ “Phất phơ” là hình ảnh nói về sự mềm mại, duyên dáng. Nhưng cũng mang tính dự cảm 
về ngày mai, nhất là cảnh và người trong tương quan đối lập. Cánh đồng thì rộng lớn, cô 
gái thì nhỏ bé.  

� Cách hiểu thứ 2 mang tính phát hiện hơn.  

Câu 3 

- Hs chọn một trong hai bài ca dao số 1/ số 4.  
- Lần lượt nêu cảm nhận về bài ca dao: đi từ hình thức nghệ thuật đến phát hiện nội 

dung.  
- Hình thức: đoạn văn (5 đến 7 câu)  
- Yêu cầu phụ: tối thiếu 2 từ láy, gạch chân, nêu chú thích.  

Câu 4: HS tự sưu tầm  

Dù ai đi ngược về xuôi 

Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba 

Dù ai buôn bán gần xa 

Nhớ ngày giỗ tổ tháng ba mùng mười 

Hoặc:  

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa 

Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh. 
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