
Sưu tầm hoặc tập hợp một số bài thơ khác cùng thể thơ hoặc cùng đề tài 

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời câu 3 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:  Đọc lại tất cả những tác phẩm thơ đã học trong bài. Sưu tầm hoặc tập hợp một số bài 

thơ khác cùng thể thơ hoặc cùng đề tài và ghi chép ngắn gọn những điều bạn tâm đắc khi đọc bài 

thơ đó. 

Trả lời:  

Cách trả lời 1: 

Một số các tác phẩm thơ cùng thể thơ hoặc cùng chủ đề: 

- Cùng thể thơ: Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan, Tự tình của Hồ Xuân Hương,…  

- Cùng chủ đề: Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải, Sang thu của Hữu Thỉnh, Tiếng thu của Lưu 

Trọng Lư,… 

Cách trả lời 2: 

Những bài thơ cùng đề tài mùa xuân: 

+ “Mùa xuân chín” của Hàn Mặc Tử: bức tranh thiên nhiên mùa xuân tươi đẹp, tràn đầy sức sống 

cùng tâm hồn khát khao giao cảm với cuộc đời của nhà thơ. 

+ “Mùa xuân xanh” của Nguyễn Bính: sức sống mùa xuân đậm chất “chân quê”, niềm vui sống, 

sự chan hoà giữa con người với tạo vật.  

+ “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải: bức tranh mùa xuân tươi đẹp của thiên nhiên, đất nước và 

con người, thể hiện những ước nguyện cống hiến khiêm nhường mà cao đẹp của nhà thơ. 

+ “Nguyên tiêu” của Hồ Chí Minh: bức tranh thiên nhiên mùa xuân nơi núi rừng tràn ngập sức 

sống, thi vị, thể hiện tình yêu thiên nhiên, tinh thần lạc quan và ý thức trách nhiệm với dân tộc 

của Bác.  

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu 3 trang 70: "Sưu tầm hoặc tập hợp một số bài thơ khác cùng thể thơ 

hoặc cùng đề tài và ghi chép ngắn gọn những điều bạn tâm đắc khi đọc bài thơ đó." phần Soạn 

bài Củng cố, mở rộng, đừng quên tham khảo trọn bộ Soạn Văn 10 Kết nối tri thức! 

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