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Xem ngay hướng dẫn trả lời câu hỏi soạn bài Chương trình địa phương (phần Văn 

và Tập làm văn) trang 6 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 tập 2. 

Yêu cầu: Sưu tầm những câu ca dao, dân ca, tục ngữ lưu hành ở địa phương (nói về sản 

vật, di tích, thắng cảnh, danh nhân, sự tích, từ ngữ địa phương, ...). Mỗi học sinh ghi được 

ít nhất 20 câu. 

Gợi ý: 

Học sinh có thể sưu tầm những câu ca dao, dân ca, tục ngữ sau đây hoặc tự liên hệ những 

câu ca dao, tục ngữ thường được sử dụng ở địa phương mình: 

- Đường vô xứ Nghệ quanh quanh 

Đường ra Hà Nội như tranh vẽ rồng 

- Thăng Long Hà Nội đô thành 

Nước non ai vẽ nên tranh họa đồ 

Cố đô rồi lại tân đô 

Nghìn năm văn vật bây giờ là đây. 

-  Ai ơi mồng chín tháng tư 

Không đi hội Gióng cũng hư mất đời 

-  Thứ nhất Hội Gióng, Hội Dâu 

Thứ nhì Hội Bưởi, Hội Vó chẳng đâu vui bằng 

-  Thứ nhất là Hội Cổ Loa 

Thứ nhì Hội Gióng, thứ ba Hội Chèm. 

-  Gió đưa cành trúc la đà 

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương 

  Mịt mù khói tỏa màn sương 

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ. 
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-  Ai về thăm huyện Đông Anh 

Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương 

  Cổ Loa hình ốc khác thường 

Ngàn năm dấu vết chiến trường còn đây. 

-  Chẳng thơm cũng thể hoa nhài 

Chẳng thanh lịch cũng là người Thủ đô. 

-  Chẳng thơm cũng thể hoa nhài 

Dẫu chưa thanh lịch cũng người Tràng An 

-  Và cả đến gánh rau làng Láng cũng phải: 

     ... 

Mượn người lịch sự gánh lên Kinh kỳ. 

-  Tháng giêng giỗ Thánh Sóc Sơn 

Tháng ba giỗ Tổ Hùng Vương nhớ về 

-  Hoa thơm, thơm lạ thơm lùng 

Thơm cành, thơm rễ, người trồng cũng thơm. 

-  Chẳng thơm cũng thể hoa mai 

Chẳng lịch cũng thể con người Thượng Kinh 

-  Long thành bao quản nắng mưa 

Cửa Ô Quan Chưởng bây giờ còn đây... 

-  Trời cao biển rộng đất dày 

Núi Nùng, sông Nhị, chốn này làm ghi. 

-  Đống Đa ghi để lại đây 

Bên kia Thanh Miếu, bên này Bộc Am. 
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-  Nhong nhong ngựa ông đã về 

Cắt cỏ Bồ Đề cho ngựa ông ăn 

-  Lạy trời cho cả gió lên 

Cho cờ vua Bình Định bay trên kinh thành. 

- Nhớ ngày hăm ba tháng ba 

Dân Trại ta vượt Nhị Hà thăm quê... 

Là hội làng Lệ Mật. 

-  Mỗi năm vào dịp xuân sang 

Em về Triều Khúc xem làng hội xuân... 

- Cha đánh mẹ treo cũng không bỏ chùa Keo ngày rằm 

Bỏ con bỏ cháu, không bỏ mồng sáu tháng giêng. 

Mồng sáu tháng giêng là ngày hội Cổ Loa, hội đền Sóc. 

- Với cô hàng bỏng kẹo làng Lủ: 

Mình từ làng kẹo mình ra 

Nên mình nói ngọt cho ta phải lòng. 

- Ai về Hà Nội ngược nước Hồng Hà 

Buồm giong ba ngọn vui đà nên vui 

Đường về xứ Lạng mù xa 

Có về Hà nội với ta thì về 

Đừng thủy thì tiện thuyền bè 

Đường bộ cứ bến Bồ Đề mà sang 

- Con sông chạy tuột về Hà 
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Nhớ ai Hà Nội trông mà ngùi thương 

Nhớ người cố quận tha hương 

Nhớ ai thì nhớ nhưng đường thời xa. 
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