
 

 

 

 

 

 

 

 

LUYỆN ĐỀ SỐ 29:  

ĐÀN GHI TA CỦA LOR-CA (THANH THẢO) 

Tây Ban Nha 

hát nghêu ngao 

bỗng kinh hoàng 

áo choàng bê bết đỏ 

Lor - ca bị điệu về bãi bắn 

chàng đi như người mộng du 

 

tiếng ghi-ta nâu 

bầu trời cô gái ấy 

tiếng ghi-ta lá xanh biết mấy 

tiếng ghi-ta tròn bọt nước vỡ tan 

tiếng ghi-ta ròng ròng 

máu chảy 

(Trích Đàn ghi ta của Lor - ca – Thanh Thảo, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt 

Nam, 2019, tr.164, 165) 

Cảm nhận của anh/ chị về hình ảnh Lor – ca được thể hiện đoạn thơ trên. 

 

* 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 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/luong.nguyentien.3


 

 

GỢI Ý LÀM BÀI  

 

MỞ BÀI 

 Dẫn dắt + Giới thiệu đoạn thơ 

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

gũi…) 

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

ảnh Lor – ca trong đoạn thơ) 

- Trích thơ. 

 

 

 

 

 

 

 

THÂN BÀI 

Khái quát: 

+ Tác giả Thanh Thảo: 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 hình ảnh Lor – ca được thể hiện qua đoạn thơ. 

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

các yêu cầu sau: 

- Nội dung: 

+ Thanh Thảo dựng lại cái chết bi tráng của Lor – ca (Khổ thơ thứ nhất): 

cụm từ giàu ý nghĩa “hát nghêu ngao”, “áo choàng bê bết đỏ”, “bỗng kinh 

hoàng”; cách mô tả Lor – ca trong sự đối lập khi đối diện với cái chết... 

+ Thanh Thảo mô tả phút giây bi tráng của Lor – ca trước nòng súng 

quân thù (khổ thơ 2): biện pháp tượng trưng, nghệ thuật chuyển đổi cảm 

giác; điệp từ “tiếng ghita”; hình ảnh nối tiếp: “tiếng ghi ta nấu” – “bầu 

trời” – “cô gái ấy”; sự ngợi ca và niềm thương xót với cuộc đời và sự 

nghiệp của Lor – ca qua ẩn dụ chuyển đổi cảm giác với tiếng ghi ta “lá 

xanh”, “tròn – bọt nước vỡ tan”, “ròng ròng – máu chảy”... 

- Nghệ thuật: 

+ Tính nhạc tràn đầy. 

+ Thể thơ tự do mang màu sắc tượng trưng, siêu thực. 

+ Hình ảnh thơ đầy tính biểu tượng, ám ảnh, gợi cảm, gây xúc 

động mạnh. 

          + Ngôn ngữ hàm súc, giàu sức gợi. 

* Bình luận: 

-  Nét độc đáo, đặc sắc, mới mẻ của đoạn thơ (chú ý mở rộng so sánh, đối 

chiếu với các tác phẩm của các tác giả khác để thấy nét độc đáo) 

- Vai trò, ý nghĩa của đoạn thơ đối với tác phẩm, tác giả. 



 

 

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) 

 


