
Rút ra những kinh nghiệm về cảm nhận và phân tích thơ ca 

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời câu 4 trang 70 thuộc nội dung phần Soạn bài Củng cố, mở rộng 

trang 70 SGK ngữ văn 10 tập 1 sách Kết nối tri thức 

Câu hỏi:  Tìm đọc thêm một số bài phân tích thơ, từ đó rút ra những kinh nghiệm về cảm nhận 

và phân tích thơ ca. 

Trả lời:  

Cách trả lời 1: 

Những kinh nghiệm về cảm nhận và phân tích thơ ca có thể rút ra được như:  

- Phân tích thơ trước hết cần chú ý đến hoàn cảnh ra đơi, thể thơ và đặc điểm hình thức thơ. Tiếp 

đến là khái quát nội dung, chủ đề bài thơ: tả cảnh, tả người, … 

- Phân tích, cảm nhận từng hình ảnh, chi tiết trong từng câu thơ, khổ thơ. Cảm nhận từng câu 

một không ngắt quãng, bỏ dở, đi từng câu, từng khổ thơ. 

- Phân tích tác dụng của các biện pháp tư từ như phép đối, phép ẩn dụ, so sánh,… để làm nổi bật 

ý nghĩa câu thơ, khổ thơ. 

- Nhận xét, đánh giá được phong cách nghệ thuật của tác giả. 

Cách trả lời 2: 

Khi cảm nhận và phân tích thơ ca cần lưu ý:  

+ Đặc trưng thể loại thơ ca: Thơ là sự thổ lộ tình cảm mãnh liệt đã được ý thức, Thơ là nghệ 

thuật của trí tưởng tượng, Tính cá thể hoá của tình cảm trong thơ, Chất thơ của thơ.   

+ cần biết rõ hoàn cảnh sáng tác bài thơ, tên tác giả, phong cách nghệ thuật của tác giả. 

+ Đọc kỹ bài thơ, cảm nhận ý thơ qua câu chữ, hình ảnh, nhịp điệu, ý thơ ở đây là cảm xúc, suy 

nghĩ, tâm trạng, cảnh vật,.. Đồng cảm với nhà thơ, dùng liên tưởng tưởng tượng, phân tích khả 

năng biểu hiện của từ ngữ, chi tiết, vần điệu,... mới cảm nhận được ý thơ, cái tôi trữ tình, nhân 

vật trữ tình.  

+ Từ những câu thơ đẹp, ý thơ lạ, ý thơ hay, từ hình tượng thơ, cái tôi trữ tình, nhân vật trữ tình, 

hãy nhìn xa và lùi lại để lý giải, đánh giá toàn bài thơ về cả hai phương diện nội dung và nghệ 

thuật. Bài thơ có nét gì độc đáo, sáng tạo gì,... 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu 4 trang 70: "" phần Soạn bài Củng cố, mở rộng, đừng quên tham 

khảo trọn bộ Soạn Văn 10 Kết nối tri thức! 
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Rút ra những kinh nghiệm về cảm nhận và phân tích thơ ca 

- Tổng hợp các tài liệu và bài học soạn văn 10 mới - 
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