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Môn: Ngữ văn- Lớp 9 ............................................................... Ngày: 25-02-21
I.
Tìm hiểu chung
1. Tác giả :
-Hữu Thỉnh (1942), quê ở Vĩnh Phúc.
-Là nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mĩ.
-Thơ của ông thiết tha, sâu lắng giàu chất suy tưởng.
2. Tác phẩm.
- Bài thơ viết năm 1977, sau khi đất nước hòa bình thống nhất, thiên nhiên đang bước
sang thu.
II. Tìm hiểu văn bản.
1. Đất trời lúc sang thu.
-, bỗng :cảm giác ngỡ ngàng ,không hẹn trước
-sương chùng chình : nhân hóa, màn sương mờ ảo, giăng mắc nhẹ nhàng , gợi tình
người lưu luyến , bâng khuâng.
- Hình như : như một lời tự vấn, thoáng ngỡ ngàng, bối rối.
2. Không gian sang thu.
- đám mây, cánh chim ,dòng sông : Không gian rộng lớn, cao vợi, thoáng đãng.
- sông dềnh dàng ,<.> chim vội vã
-vắt nửa mình sang thu
=> Không khí chớm thu thư thái, lắng đọng, lâng lâng lan tỏa khắp không gian => Tình
người xao xuyến say sưa trước vẻ đẹp của vạn vật.
3.Những chuyển biến của tạo vật và suy nghĩ về đời người lúc sang thu.
-Vẫn còn bao nhiêu nắng
-Đã vơi dần cơn mưa.
-Sấm cũng bớt bất ngờ
=> đảo ngữ, từ chỉ mức độ, vẫn là những hiện tượng của mùa hè nhưng đã lắng dần , chừng
mực và ổn định hơn.
- sấm : những khó khan thử thách.
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- hang cây đứng tuổi :vừa là hình ảnh tả thực, vừa là hình ảnh ẩn dụ,con người từng trải sẽ
điềm tĩnh vững vàng trước khó khan thử thách
III. Ghi nhớ.
SGK/ 71.

