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Đề bài: Cảm nhận của em về bài thơ Mây và sóng của nhà thơ hiện đại Ấn Độ: 

R. Ta-go. 

 

 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Cảm nhận của em về bài thơ Mây và sóng của nhà thơ hiện đại Ấn Độ: R. Ta-

go. 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung bài thơ và phân tích các giá trị nội dung, nghệ thuật 

Lời giải chi tiết: 

Bài làm trình bày được các nội dung: 

- Tác giả: R. Ta-go là nhà thơ nổi tiếng nhất của thơ ca Ấn Độ. Bài thơ Mây và 

sóng ngợi ca tình mẫu tử thiêng liêng, cao cả, bất diệt. 

- Tác phẩm: Bài thơ là một câu chuyện tâm tình của em bé ngây thơ với mẹ về 

những phút giây giao cảm thần tiên của em với thiên nhiên, với mây và sóng. 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 2 – ĐỀ SỐ 10 

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9 

Thời gian làm bài: 15 phút 
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-  Tâm tình thủ thỉ của Mây với em bé về thế giới thần tiên kì ảo trong truyện cổ 

tích, truyện thần thoại với những tiên đồng, ngọc nữ... Em bé trò chuyện với Mây 

và muôn được cùng Mây đi chơi đây đó. 

-  Lời gọi mời của sóng với bao hấp dẫn lôi cuốn khiến em bé như bị cuốn vào 

thế giới kì diệu với giọng hát mê hồn, dập dờn trên sóng biển mênh mông. Sóng 

reo rì rầm, sóng thủ thỉ cùng em về một cuộc viễn du đến chân trời xa lạ… 

        Em bé phân vân, lưỡng lự, từ chối: 

Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được?... 

Buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà, làm sao có thể rời mẹ mà đi được? 

- Có tình yêu nào đẹp và đằm thắm hơn tình yêu mẹ. Tình yêu mẹ là một tình cảm 

rất sâu sắc, rất đẹp của con người. Đó là điều mà đại thi hào Ta-go muôn tâm sự 

với các em bé gần xa trên trái đất. 

- Bài thơ Mây và sóng có ý nghĩa đặc sắc, lấp lánh vẻ đẹp nhân văn của một hồn 

thơ vĩ đại Ta-go. 

Nguồn: Sưu tầm 

Loigiaihay.com 


