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