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Câu 1:  

1. Bài thơ mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải 

2. Hoàn cảnh ra đời 

- 11/1980, không bao lâu trước khi nhà thơ qua đời 

- Đất nước thống nhất nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách gay go 

3. Ý nghĩa nhan đề: Độc đáo, sáng tạo 

- Nghĩa thực 

+ Mùa xuân: mùa bắt đầu một năm, mọi vật sinh sôi nảy nở - vô hình 

+ Nho nhỏ: tính từ chỉ hình khối, không gian – hữu hình 

Cái vô hình đặt cạnh cái hữu hình, thời gian có hình khối tạo nên cái độc đáo. Mùa 

xuân tươi vui, rồn ràng với sức sống và nhỏ nhắn như cầm nắm được 

- Nghĩa ẩn dụ: 

+ Mùa xuân biểu tượng cho khát vọng đẹp đẽ của con người, mùa xuân là tuổi trẻ. 

+ Mùa xuân nho nhỏ là ước nguyện chân thành giản dị, khiêm nhường, muốn góp mùa 

xuân sức trẻ của mình vào mùa xuân lớn của đất nước 

Vậy, nhan đề thể hiện khát vọng sống đẹp, khiêm nhường của nhà thơ 

Câu 2: Mạch cảm xúc của bài thơ: 

- Bắt đầu từ cảm xúc về thiên nhiên 

- Lắng lại ở cảm xúc về đất nước, con người 

- Bừng lên khát vọng dâng hiến mùa xuân nho nhỏ của cuộc đời 

- Khép lại trong tiếng hân hoan ca ngợi quê hương 

Câu 3: Đoạn văn đảm báo có câu chủ đề và đủ ý chính sau: 

Câu chủ đề: Vẻ đẹp thiên nhiên và xúc cảm mãnh liệt của nhà thơ. 

1. Khung cảnh thiên nhiêm mùa xuân thơ mộng và mang đậm chất Huế 
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- Không gian thoáng đạt, rộng mở được đo bằng chiều dài dòng sông, chiều cao của bầu 

trời 

- Đường nét mềm mại của dòng sông và bông hoa tạo nên nét chấm phá, hài hòa thanh 

mát 

- Đảo ngử “mọc” nhấn mạnh sức sống mùa xuân, bông hoa như vươn lên, xòe nở, phô 

sắc 

- Màu sắc tươi tắn, hài hòa giữa xanh và tím lục bình mang đặc trưng Huế 

- Âm thanh rộn rã của tiếng chim chiền chiện 

 nét đơn sơ mà tô đậm được vẻ đẹp thanh mát, trong trẻo của màu xuân đặc trưng Huế. 

2. Xúc cảm của nhà thơ 

- Tiếng gọi tha thiết xúc động “Ơi con chim chiền chiện”  thích thú trược thiên nhiên. 

- Nâng niu trân trọng bằng cách đưa tay hứng những “giọt long lanh” 

- “Giọt long lanh”: 

+ Giọt sương, hoặc giọt mưa 

+ Giọt âm thanh tiếng chim chiền chiện  ẩn dụ chuyển đổi cảm giác 

Dù hiểu theo cách nào thì vẫn thấy được tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống thiết tha và 

trân trọng nó của Thanh Hải. 

 


