
 

 

 

 

 

 

 

 

LUYỆN ĐỀ SỐ 25: SÓNG – XUÂN QUỲNH 

Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ khi yêu qua hai khổ thơ sau: 

Dữ dội và dịu êm 

Ồn ào và lặng lẽ 

Sông không hiểu nổi mình 

Sóng tìm ra tận bể 

Và: 

Làm sao được tan ra 

Thành trăm con sóng nhỏ 

Giữa biển lớn tình yêu 

Để ngàn năm còn vỗ. 

(Trích Sóng - Xuân Quỳnh, Ngữ văn 12 - Tập một, NXB Giáo dục, 2008, tr.155-156) 

Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ khi yêu qua hai khổ thơ trên. Từ đó, bình 

luận về những sáng tạo tài hoa của nhà thơ Xuân Quỳnh qua việc thể hiện khát vọng tâm 

hồn của người phụ nữ. 

 

 

* Lưu ý: 

- Sau khi được thầy giảng kiến thức trọng tâm của bài, các em sẽ thực hành viết các đề ở 

phía trên. 

- Có thể sử dụng thêm các sách tham khảo, các nguồn tham khảo trên mạng để bài viết 

được tốt hơn. 

- Bài viết phải đảm bảo về bố cục, chính tả, triển khai đúng yêu cầu của đề. 

- Chúc các em học tập đạt kết quả cao! 

      ---HẾT--- 

 

 

 

 

KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA  

MÔN: NGỮ VĂN 

      Thạc sĩ: Nguyễn Tiến Lượng 

 Giáo viên giảng dạy Đài truyền hình Hà Nội. 

 Kinh nghiệm 9 năm luyện thi THPT Quốc gia. 

 Giáo viên chấm thi THPT Quốc gia hàng năm. 

 Facebook: https://www.facebook.com/luong.nguyentien.3 
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GỢI Ý LÀM BÀI  

 

MỞ BÀI 

 Dẫn dắt + Giới thiệu đoạn thơ 

- Dẫn dắt (từ tác giả - tác phẩm/ đề tài tình yêu, Lí luận văn học/ câu thơ 

gần gũi…) 

- Giới thiệu đoạn thơ: nêu nội dung bao quát có tính định hướng (vẻ đẹp 

tâm hồn của người phụ nữ khi yêu qua hai khổ thơ/ những sáng tạo tài 

hoa của nhà thơ Xuân Quỳnh qua việc thể hiện khát vọng tâm hồn của 

người phụ nữ) 

- Trích thơ. 

 

 

 

 

 

 

 

THÂN BÀI 

Khái quát: 

+ Tác giả Xuân Quỳnh: vị trí, đặc điểm thơ, phong cách sáng tác. 

+ Tác phẩm: hoàn cảnh sáng tác – xuất xứ. 

+ Đoạn thơ: vị trí (đoạn trích, mạch cảm xúc toàn bài) 

* Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ khi yêu qua hai 

khổ thơ 

Thí sinh có thể phân tích, cảm nhận theo nhiều cách nhưng cần đáp ứng 

các yêu cầu sau: 

- Nội dung: 

+ Xuân Quỳnh mượn những cung bậc của sóng để diễn tả những cung 

bậc tình yêu trong trái tim người phụ nữ (khổ thơ thứ nhất): cũng như 

hình tượng sóng, trái tim người phụ nữ khi yêu luôn tồn tại những trạng 

thái, cung bậc đa dạng, phức tạp. Điều này đã làm nên nét cá tính và đáng 

yêu của người phụ nữ. Hơn hết, không chấp nhận được sự nhỏ bé, tầm 

thường, khi yêu, người phụ nữ luôn khao khát vươn tới tình yêu cao cả, 

rộng lớn và bào dung. 

+ Xuân Quỳnh đã bày tỏ thật tha thiết, chân thành khát vọng “vĩnh viễn 

hóa tình yêu” (khổ thơ thứ hai): thông qua cấu trúc nghi vấn ở hai câu 

đầu, cách mô tả về không gian, thời gian ở hai câu sau, Xuân Quỳnh thể 

hiện ước muốn mãnh liệt hòa nhập tình yêu vào không gian, thời gian; 

hòa nhập vào tình yêu nhân loại để tình yêu trở thành bất tử. 

- Nghệ thuật: 

+ Thể thơ: 5 chữ (tạo âm điệu nhịp nhàng, sâu lắng như âm điệu của sóng 

biển; sóng lòng của người phụ nữ khi yêu). 



 

 

+ Giọng thơ: thiết tha - đằm thắm; mãnh liệt - sôi nổi; hồn nhiên - nữ tính 

+ Hình tượng “sóng” - “em” sóng đôi. 

+ Nghệ thuật: nhân hóa, ẩn dụ, đối lập... 

* Bình luận những sáng tạo tài hoa của nhà thơ Xuân Quỳnh qua 

việc thể hiện khát vọng tâm hồn của người phụ nữ: 

+ Xây dựng hình tượng sóng: với sự xuất hiện đột ngột ở khổ đầu với sự 

vận động đối cực, với thủy trình vươn ra biển rộng… để ẩn dụ cho trạng 

thái cảm xúc sâu sắc, giàu cung bậc hướng tới khát vọng đẹp đẽ của tâm 

hồn của người phụ nữ: khao khát được sống với cảm xúc sâu sắc, mãnh 

liệt của tình yêu, với cuộc đời rộng mở, trong tình yêu lớn lao, đẹp đẽ…; 

với sự hóa thân trường tồn vĩnh cửu trên biển trong khổ cuối để ẩn dụ cho 

khát vọng tâm hồn của người phụ nữ: khao khát được yêu thương sâu 

sắc, mãnh liệt, bền bỉ… 

+ Mượn hình tượng sóng có tính quy luật, sự vận động có nhịp điệu 

phong phú, để gợi rõ tiếng lòng và nhịp đập trái tim đầy khát vọng đẹp đẽ 

của tâm hồn của người phụ nữ…nhấn mạnh đó là vẻ đẹp giàu phẩm chất 

của một tâm hồn. 

(Chú ý mở rộng so sánh, đối chiếu với các đoạn thơ, bài thơ khác có cùng 

đề tài để khẳng định rõ hơn nét độc đáo của đoạn thơ) 

KẾT BÀI 

Vận dụng linh hoạt cách kết bài: 

- Đánh giá, khái quát lại về vấn đề (trên hai phương diện nội dung và 

nghệ thuật) 

- Nêu cảm xúc, suy nghĩ của bản thân. 

- Khẳng định sức sống của đoạn thơ, tác phẩm, tác giả. 

- Gợi mở suy ngẫm, liên tưởng, tưởng tượng cho người đọc… 

(Cố gắng viết kết bài theo hướng mở: vận dụng các nhận định, đánh giá, 

lí luận văn học, câu thơ… để kết bài cho thật độc đáo) 

 


