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Câu 1: (3 điểm) Chép thuộc khổ thơ cuối của bài thơ Viếng lăng Bác của Vỉễn 

Phương. 

Câu 2: (7 điểm) Em có suy nghĩ gì về ước nguyện của nhà thơ? 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Câu 1: 

Chép thuộc khổ thơ cuối của bài thơ Viếng lăng Bác của Vỉễn Phương. 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung bài thơ và chép thuộc 

Lời giải chi tiết: 

Chép đúng khổ thơ cuối của bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương. 

Mai về miền Nam thương trào nước mắt 

Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác 

Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây 

Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này. 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 2 – ĐỀ SỐ 6 

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9 

Thời gian làm bài: 15 phút 
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Câu 2:  

Em có suy nghĩ gì về ước nguyện của nhà thơ? 

Phương pháp: 

Nêu suy nghĩ, cảm nhận của em về ước nguyện của nhà thơ 

Lời giải chi tiết: 

Suy nghĩ về ước nguyện của nhà thơ: 

- Điệp ngữ “muốn làm” được lặp đi nhiều lần như một niềm chung thủy sắt son, 

một ước nguyện rất chân thành của nhà thơ trước khi rời xa, từ giã giấc ngủ nghìn 

thu của người. 

- Muốn làm: con chim hót, đóa tỏa hương, cây tre trung hiếu. Một ước nguyện 

gần gũi trong tình cảm, trong ý chí. Hình ảnh cây tre một lần nữa được nhắc lại ở 

cuối bài thơ theo lối cấu trúc khép kín. Từ hình ảnh cây tre khách thể “hàng tre 

bát ngát” đã tan vào chủ thể “cây tre trung hiếu” để canh giấc ngủ nghìn thu của 

người. 

-  Khổ thơ cuối thể hiện: 

+ Niềm xúc động thiêng liêng, thành kính của nhà thơ Viễn Phương từ miền Nam 

ra thăm lăng Bác. 

+ Tình cảm thương nhớ, lưu luyến và ước nguyện của nhà thơ cũng chính là tình 

cảm của biết bao người dân miền Nam khi ra Hà Nội vào lăng viếng Bác. 
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