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I. PHẦN 1: ÔN TẬP VĂN BẢN 

I. Những lưu ý cụ thể khi ôn tập 

- Đọc thật kỹ văn bản văn học Trung đại  

- Nêu được tên tác giả, thể loại của văn bản 

- Tóm tắt văn bản 

- Chỉ ra được nhân vật chính trong văn bản, phân tích nhân vật trong văn bản. 

- Chỉ ra được các bút pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng 

- Nêu được phương thức biểu đạt và ngôi kể.  

II. Định hướng cụ thể 

A/ Văn bản: Chuyện người con gái Nam Xương 

1. Tác giả  

Nguyễn Dữ:  

+ Sống khoảng thế kỉ XVI (chế độ phong kiến mục nát) 

+ Quê quán: Hải Dương  

+ Cuộc đời: Là người học rộng tài cao. 

+ Sự nghiệp: Tập Truyền kì mạn lục => Thiên cổ kì bút 

2. Tác phẩm 

a, Tập Truyền kì mạn lục 

+ Gồm: 20 truyện 

+ Đặc điểm: 

      * Đề cập tới: Trí thức yêu nước, phụ nữ bất hạnh 

      * Sử dụng yếu tố hoang đường, kì ảo 

 + Đánh giá: Thiên cổ kì bút 

b, Tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN 9 
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- Vị trí: thứ 16 trong tập Truyền kì mạn lục 

- Nội dung: Đề cập tới người phụ nữ phong kiến bất hạnh lâm vào tình cảnh éo 

le. 

3. Nội dung 

- Thể hiện niềm cảm thương đối với số phận oan nghiệt của người phụ nữ Việt 

Nam dưới chế độ phong kiến, đồng thời khẳng định vẻ đẹp truyền thống của họ. 

4. Nghệ thuật 

- Sử dụng yếu tố kì ảo 

- Nghệ thuật xây dựng truyện độc đáo… 

5. Phân tích nhân vật Vũ Nương 

- Giới thiệu nhân vật 

+ Tên: Vũ Thị Thiết  

+ Gia đình: con nhà kẻ khó 

+ Là người thùy mị, nết na 

- Tính cách, phẩm chất 

+ Chung thủy:  

        * Giữ gìn khuôn phép 

        * Khi chồng đi lính: Luôn nhớ tới chồng, lo cho chồng, thấu hiểu được nỗi 

khổ của chồng  

“Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong được đeo ấn phong hầu, mặc áo 

gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ 

rồi.” 

+ Con hiếu thảo 

          * Chăm mẹ già khi chồng đi lính  

+ Là người mẹ thương con 

           * Chăm con khi chồng vắng nhà  

           * Chi tiết cái bóng (thể hiện Vũ Nương là người quan tâm con cái, muốn 

con được sống trong tình yêu thương của cả cha và mẹ) 

+ Trọng danh dự:  
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           * Thanh minh khi bị oan 

           * Dùng cái chết để rửa sạch nỗi oan 

=> Đánh giá: Vũ Nương là người phụ nữ nết na, hiền dịu, tiêu biểu cho người 

phụ nữ Việt Nam 

 

B/ Văn bản: Hoàng Lê nhất thống chí 

1. Tác giả  

Ngô Gia Văn Phái: một nhóm tác giả dòng họ Ngô Thì, ở làng Tả Thanh Oai, nay 

thuộc huyện Thanh Oai, H Nội, trong đó hai tác giả chính là Ngô Thì Chí (1753 

- 1788), làm quan thời Lê Chiêu Thống, và Ngô Thì Du (1772 - 1840), làm quan 

dưới chiều nhà Nguyễn. 

2. Tác phẩm 

- Nhan đề: “Hoàng Lê nhất thống chí” viết bằng chữ Hán ghi chép về sự thống 

nhất của vương triều nhà Lê vào thời điểm Tây Sơn diệt Trịnh, trả lại Bắc Hà cho 

vua Lê. Nó không chỉ dừng lại ở sự thống nhất của vương triều nhà Lê, mà còn 

được viết tiếp, tái hiện một giai đoạn lịch sử đầy biến động của xã hội phong kiến 

Việt Nam vào 30 năm cuối thế kỷ XVIII và mấy năm đầu thế kỷ XIX. Cuốn tiểu 

thuyết có tất cả 17 hồi. 

- Thể loại: (chí là một lối văn ghi chép sự vật, sự việc). 

Cũng có thể xem Hoàng Lê nhất thống chí là một cuốn tiểu thuyết lịch sử viết 

theo lối chương hồi. 

- Hoàn cảnh: hồi thứ 14, viết về sự kiện Quang Trung đại phá quân Thanh. 

3. Nội dung 

- Nội dung: Với quan điểm lịch sử đúng đắn và niềm tự hào dân tộc, các tác giả 

“Hoàng Lê nhất thống chí” đã tái hiện chân thực hình ảnh người anh hùng dân 

tộc Nguyễn Huệ qua chiến công thần tốc đại phá quân Thanh và sự thảm hại của 

quân tướng nhà Thanh và số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống. 

4. Nghệ thuật  

- Kể chuyện kết hợp miêu tả một cách sinh động cụ thể, gây được ấn tượng mạnh. 

5. Nhân vật người anh hùng Nguyễn Huệ 

mailto:takis.vn@gmail.com


 
 

Takis.vn takis.vn@gmail.com 0979.269.571 

- Hành động mạnh mẽ quyết đoán:  

+ Giận, liền họp các tướng sĩ, tự mình cầm quân để đuổi bọn giặc 

+ Nghe lời tướng sĩ đứng ra làm vua và tiến quân ra Bắc 

+ Tổ chức hành quân hỏa tốc 

+ Tổ chức duyệt binh, tuyển binh 

+ Lập kế hoạch hành quân đánh giặc 

- Trí tuệ sáng suốt và nhạy bén 

+ Bắt gọn bọn nghe thám 

+ Khích lệ tướng sĩ 

+ Là một vị vua tài ba, có tài cầm quân và mưu lược rất chính xác 

- Người có tầm nhìn xa trông rộng 

+ Phân tích rất đúng và sáng suốt sự tương quan giữa quân ta và quân địch 

+ Rất giỏi trong việc phán xét và dùng người 

+ Mở tiệc khao quân 

- Vị tướng có tài thao lược hơn người (tài dùng binh như thần) 

+ Vị tướng mưu lược tài ba 

+ Có sự tính toán trong việc hành quân và đánh giặc 

+ Có những mưu tính rất chính xác 

- Hình ảnh vị vua lẫm liệt trong chiến trận 

+ Dưới sự lãnh đạo tài tình của vị tổng chỉ huy này, nghĩa quân Tây Sơn đã đánh 

những trận thật đẹp, thắng áp đảo kẻ thù. 

+ Nổi bật hình ảnh nhà vua “cưỡi voi đi đốc thúc” với tấm áo bào màu đỏ đã sạm 

đen khói súng. 

+ Hình ảnh người anh hùng được khắc hoạ khá đậm nét với tính cách mạnh mẽ, 

trí tuệ sáng suốt, nhạy bén, tài dùng binh như thần; là người tổ chức và là linh hồn 

của chiến công vĩ đại. 
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C/ Văn bản: Truyện Kiều ( 2 đoạn trích)  

1. Tác giả 

Nguyễn Du:  

+ (1765 – 1820) 

+ Quê hương: tỉnh Hà Tĩnh 

+ Gia đình: Đại quý tộc, có nhiều đời làm quan, có truyền thống văn học. Cha là 

Nguyễn Nghiễm giữ chức tể tướng trong triều. Anh là Nguyễn Khản từng làm 

quan to dưới triều Lê – Trịnh 

+ Thời đại: Có nhiều biến cố lịch sử, các tập đoàn phong kiến Lê, Trịnh, Nguyễn 

giao tranh. 

+ Cuộc đời phiêu bạt nhiều nơi, đi sứ hai lần Trung Quốc 

+ Sự nghiệp văn học: Gồm cả thơ chữ Hán và chữ Nôm 

2. Tác phẩm Truyện Kiều  

- Nguồn gốc tác phẩm 

+ Nguyễn Du đã lấy cốt truyện từ bộ truyện văn xuôi "Kim Vân Kiều truyện" của 

Thanh Tâm Tài Nhân (lấy bối cảnh Trung Quốc thời vua Gia Tĩnh Đế đời nhà 

Minh từ năm 1521 tới năm 1567) mà sáng tạo ra "Truyện Kiều".  

+ Tác phẩm được viết bằng thơ lục bát dài 3254 câu thơ, đậm đà màu sắc Việt 

Nam. Ban đầu tác phẩm lấy tên là Đoạn trường tân thanh có nghĩa là "tiếng kêu 

mới về nỗi đau lòng đứt ruột", sau đổi thành Truyện Kiều. 

3. Giá trị Truyện Kiều 

* Truyện Kiều được đánh giá là kiệt tác của văn học Việt Nam 

+ Ca ngợi vẻ đẹp của con người 

+ Thương xót thân phận người phụ nữ tài hoa, bạc mệnh 

+ Lên án tố cáo chế độ phong kiến bất công. 

+ Thể hiện khát vọng tình yêu tự do 
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* Đoạn trích: Chị em Thúy Kiều  

1. Vị trí đoạn trích  

- Nằm ở phần mở đầu tác phẩm (Gặp gỡ và đính ước), giới thiệu gia cảnh của 

Kiều, giới thiệu chị em Thúy Kiều, Thúy Vân. 

2. Phân tích nhân vật Thúy Vân 

- Miêu tả vẻ đẹp của Vân  

+ Khuôn mặt đầy đặn, xinh tươi 

+ Nụ cười như đóa hoa đang khoe sắc 

+ Mái tóc mượt mà khiến những làn mây còn phải khiêm nhường 

+ Nước da trắng hơn cả tuyết. 

+ Một vẻ đẹp “trang trọng”, “đoan trang” tinh tế => dự đoán phúc hậu và quý 

phái. 

+ Dự đoán số phận Thúy Vân qua động từ “thua”, “nhường” – thủ pháp so sánh 

=> cuộc đời sẽ tốt lành. 

3. Phân tích nhân vật Thúy Kiều 

- Vẻ đẹp của Thúy Kiều: miêu tả trên 2 bình diện tài và sắc 

* Vẻ đẹp về nhan sắc  

+ Lời giới thiệu đặc sắc: Qua các từ “càng”, “phần hơn” thì Thúy Kiều nổi trội 

hơn Thúy Vân nhờ => Nhờ nghệ thuật đòn bẩy 

+ Nhan sắc: tập trung miêu tả đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, chân mày 

xanh tươi nhẹ nhàng như dáng núi mùa xuân. 

+ Bút pháp ước lệ lấy vẻ đẹp thiên nhiên làm chuẩn mực cho vẻ đẹp của giai nhân. 

=> Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành 

+ “ghen”, “hờn” có tính chất dự báo đầy tai ương 

* Vẻ đẹp về tài năng 

+ Tài năng: (cầm, kì, thi, họa) đàn, chơi cờ, làm thơ, vẽ… => thủ pháp liệt kê => 

gợi sự tài giỏi. 
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* Đoạn trích: Kiều ở lầu Ngưng Bích  

1. Vị trí đoạn trích 

- Đoạn trích nằm ở phần thứ 2 (Gia biến và lưu lạc). Sau khi biết mình bị lừa vào 

chốn lầu xanh, Kiều uất ức định tự vẫn. Tú Bà vờ hứa hẹn đợi Kiều bình phục sẽ 

gả chồng cho nàng vào nơi tử tế, rồi đưa Kiều ra giam lỏng ở lầu Ngưng Bích, 

đợi thực hiện âm mưu. 

2.  6 câu thơ đầu: Hoàn cảnh cô đơn, tội nghiệp của Thúy Kiều 

* 4 câu thơ đầu: bức họa về hoàn cảnh, không gian nơi Thúy Kiều ở lầu 

Ngưng Bích 

+ Ngưng Bích (tên lầu): dịch nghĩa – đọng lại sắc biếc. 

+ Khóa xuân: khóa kín tuổi xuân, ý nói cấm cung. 

=> Tác giả có ý xót xa cảnh ngộ trớ trêu, mỉa mai số phận bất hạnh của Kiều.  

+ Thời gian: hoàng hôn, chiều tàn 

=> Khoảng khắc dễ khơi gợi nỗi buồn, cảm giác cô đơn, nhất là khi con người 

đnag trong cảnh ngộ tha hương, lưu lạc. 

+ Không gian: non xa, trăng gần, bốn bể bát ngát, cồn cát, dặm đường… 

=> Không gian được mở theo cả 3 chiều: chiều rộng, chiều cao, chiều sâu. 

=> Không gian tự nhiên mênh mông, trống trải, hoang vắng, rợn ngợp… 

+ Cảnh vật, thiên nhiên: xa là núi, trước mặt là trăng. Bốn bề xa trông bát ngát, 

cồn cát vàng nối lên nhấp nhô như sóng lượn mênh mông. Bụi hồng trải ra trên 

hàng dặn xa. 

=> Khung cảnh tuy đẹp, nên thơ nhưng quạnh hiu, lặng lẽ, thiếu vắng hơi ấm 

cuộc sống của con người. 

* 2 câu thơ sau: Tình của Kiều 

+ Từ láy “bẽ bàng”: diễn tả nỗi xấu hổ tủi thẹn của Kiều, trong tâm trí nàng vẫn 

còn in đậm những sự việc vừa mới xảy ra: bị Mã Giám Sinh làm nhục, bị ép làm 

gái lầu xanh rồi giờ bị giam lỏng nơi đây 

+ Thành ngữ “mây sớm đèn khuya”: chỉ thời gian tuần hoàn khép kín, một mình 

Kiều nơi đây làm nổi bật nỗi bơ vơ 
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+ So sánh “Nửa tình nửa cảnh như chia tâm lòng”: nỗi lòng Kiều như bị chia ra 

làm hai, nửa dành cho cảnh nửa dành cho tình 

⇒ Sáu câu thơ đầu được xây dựng bằng bút pháp tả cảnh ngụ tình, tả cảnh hoang 

vắng quạnh hiu để khắc họa rõ tâm trạng cô đơn của Kiều 

b. 8 câu thơ tiếp: Nỗi nhớ người yêu và cha mẹ của Kiều 

* Nỗi nhớ người yêu (4 câu đầu) 

+ “Người dưới nguyệt chén đồng”: chỉ chàng Kim cùng lời thề nguyền đính ước 

+ Động từ “tưởng”: Kiều hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp bên Kim Trọng 

+ Hai động từ “trông, chờ” được tách ra đi kèm với các danh từ chỉ thời là “rày, 

mai”: Thúy Kiều lo chàng Kim cũng nhớ Kiều tha thiết 

+ Thành ngữ biến thể “bên trời góc bể”: gợi ra không gian quê người xa xôi, cách 

trở. 

+ Ẩn dụ “tấm son” kết hợp với câu hỏi tu từ “gột rửa bao giờ cho phai” tạo ra hai 

cách hiểu: thứ nhất tấm lòng Kiều không bao giờ quên được chàng Kim và thứ 

hai là tấm thân của Kiều đã bị làm nhục bao giờ mới gột rửa được. 

⇒ Sự thủy chung son sắt của Kiều với người yêu 

* Nỗi nhớ cha mẹ (4 câu tiếp theo) 

Kiều nhớ thương cha mẹ: 

+ Động từ “xót” lại kết hợp với câu hỏi tư từ: thể hiện sự đau đớn của nàng khi 

nhớ về cha mẹ 

+ “Nắng mưa”: ẩn dụ thời gian trong tâm tưởng của Kiều khi xa gia đình 

+ Thành ngữ “quạt nồng ấp lạnh”: làm nổi bật sự lo lắng của Kiều, rồi đây ai sẽ 

quạt cho cha mẹ ngủ khi oi nóng, ai sẽ ủ chăn ấm cho cha mẹ khi trời giá lạnh 

⇒ Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy Kiều vẫn lo cho cha mẹ ⇒ một người con 

có hiếu 

c. 8 câu thơ cuối: Tâm trạng đau buồn của Kiều và dự cảm trước tương lai sóng 

gió 

* 2 câu đầu: Bức tranh cửa bể lúc hoàng hôn 
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+ Hình ảnh “con thuyền” gợi sự cô đơn, Kiều đang nhớ gia đình, không biết bao 

giờ mới được trở về 

⇒ Nhìn cánh buồm lẻ loi trôi nỗi giữa sóng nước Kiều nghĩ đến thân phận mình 

cũng đang bị dòng đời đưa đẩy. 

* 2 câu tiếp: Cảnh hoa trôi mặt nước 

 

+ “Buồn trông”: gợi âm điệu buồn mênh mang, nỗi buồn nhân lên khi nàng nhìn 

thấy cánh hoa trôi lênh đênh vô định 

+ Từ “trôi”: chỉ sự vận động nhưng ở thế bị động, nhũng cánh hoa trôi mặc sóng 

nước vùi dập như số phận Kiều cũng thế 

* 2 câu tiếp: Cảnh nội cỏ rầu rầu 

+ Từ “rầu rầu” được nhân hóa chỉ màu sắc của cỏ ⇒ thiên nhiên như nhuốm màu 

tâm trạng ⇒ bút pháp tả cảnh ngụ tình 

+ Màu xanh nhợt nhạt héo hắt của cảnh vật chính là ẩn dụ cho tương lai mờ mịt 

vô vọng của Kiều 

⇒ Kiều tuyệt vọng, mất phương hướng, đây vừa là tâm trạng vừa là cảnh ngộ của 

Thúy Kiều 

* 2 câu cuối: Cảnh giông bão sóng gió và niềm dự cảm tương lai 

+ Hình ảnh dữ dội xuất hiện: “gió cuốn mặt duyềnh”: ước lệ cho sóng gió cuộc 

đời đang bủa vây, cuốn lấy Kiều, những tai ương sắp ập đến đời nàng 

+ Nhân hóa “sóng kêu”: gợi hình dung Kiều chới với giữa cái bất tận sục sôi trong 

lòng Kiều và quanh Kiều 

+ “Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi”: Trong lòng Kiều là tiếng sóng của 

buồn đau sợ hãi, dự cảm sóng gió dường như đang tiến đến rất gần Kiều 

⇒ Câu thơ thể hiện dự cảm của Thúy Kiều về cuộc đời mình nhiều gian truân 

sóng gió. 

I. PHẦN 2: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT  

I. Những lưu ý cụ thể khi ôn tập 

- Nêu được khái niệm của các phương châm hội thoại 
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- Nêu được khái niệm của lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp  

- Biết cách chuyển lời dẫn trực tiếp sang lời dẫn gián tiếp 

II. Định hướng cụ thể 

1. Các phương châm hội thoại 

 

PHƯƠNG CHÂM HỘI 

THOẠI 

NỘI DUNG 

Phương châm về lượng khi giao tiếp, cần nói cho có nội dung; nội dung 

của lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc 

giao tiếp, không thiếu, không thừa. 

Phương châm về chất khi giao tiếp, đừng nói những điều mà mình 

không tin là đúng hay không có bằng chứng xác 

thực. 

 Phương châm quan hệ khi giao tiếp, cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, 

tránh nói lạc đề. 

Phương châm cách thức khi giao tiếp, cần chú ý nói mạch lạc, ngắn gọn, 

tránh cách nói mơ hồ. 

Phương châm lịch sự  khi giao tiếp cần tế nhị và thể hiện sự tôn trọng 

người khác. 

 

2. Lời dẫn trực tiếp, gián tiếp 

* Khái niệm  

- Trực tiếp: nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩa (không được thay đổi, thêm 

bớt và được đặt trong dấu ngoặc kép hoặc xuống dòng sau dấu gach ngang 

- Gián tiếp: là dẫn lại lời hay ý nghĩa của người khác hoặc của chính mình có sự 

điều chỉnh lời lẽ cho thích hợp. Lời dẫn gián tiếp không phải đặt trong dấu 

ngoặc kép, có thể dùng từ rằng hoặc từ là đặt phía trước lời dẫn 

* Cách chuyển trực tiếp sang gián tiếp  

- Bỏ dấu ngoặc kép 

- Thay đổi từ xưng hô cho thích hợp. 

- Lược bỏ các tình thái từ.  
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PHẦN 3: HƯỚNG DẪN CỤ THỂ KHI LÀM ĐỀ KIỂM TRA, ĐỀ THI 

 Một đoạn trích trong sách Ngữ văn có câu: 

Làn thu thủy, nét xuân sơn. 

Câu 1:  Hãy chép chính xác 9 câu thơ nối tiếp câu thơ trên. 

Câu 2: Theo em, có thể thay từ “hờn” trong câu thơ thứ hai của đoạn thơ bằng từ 

“buồn” được không? Vì sao? 

Câu 3: Viết đoạn văn theo phương pháp lập luận tổng – phân – hợp khoảng 10 – 

12 câu làm nổi bật vẻ đẹp sắc sảo mặn mà cả tài lẫn sắc của Thúy Kiều trong đoạn 

trích trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu bị động.  

* Hướng dẫn trả lời  

Câu 1: Câu hỏi liên quan tới học thuộc. Khi trả lời cần chú ý chép lại câu thơ 

đầu và 9 câu thơ tiếp theo đồng thời chú ý lỗi chính tả và hình thức câu. 

Trả lời: 

Làn thu thủy, nét xuân sơn, 

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. 

Một hai nghiêng nước nghiêng thành, 

Sắc đành đòi một, tài đành họa hai. 

Thông minh vốn sẵn tính trời, 

Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm. 

Cung thương làu bậc ngũ âm, 

Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương. 

Khúc nhà tay lựa nên chương, 

Một thiên Bạc mệnh, lại càng não nhân. 

Câu 2: đối với câu 2 các con cần chú ý giải thích từ từ sau đó chỉ ra lý do tại 

sao không thể thay thế từ ngữ được. 

Trả lời: 

- Từ “buồn” chỉ tâm trạng không thích thú khi gặp việc đau thương hoặc đang có 

điều không được như ý. Với từ “buồn”, thiên nhiên dường như khuất phục trước 

vẻ đẹp của Kiều. 
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- Từ “hờn” chỉ nỗi uất ức sâu sắc. Qua từ này, ta thấy được dụng ý nghệ thuật của 

nhà thơ, ông muốn nhấn mạnh vẻ đẹp vượt trội của Kiều. Vẻ đẹp đó khiến thiên 

nhiên đố kị, ghen ghét, dự báo cuộc đời đầy sóng gió của Kiều sau này. 

- Do vậy không thể thay thế từ “buồn” bằng từ “hờn” sẽ làm mất đi ý nghĩa sâu 

sắc của câu thơ. 

Câu 3: Đây là câu hỏi về viết đoạn văn học sinh cần gạch chân vào từ khóa 

quan trọng 

- Hình thức:  

+ Đoạn văn 

+ Dung lượng: 10 -12 câu 

+ Kết cấu: Tổng – phân – hợp 

- Nội dung: Phân tích để làm rõ những vẻ đẹp của Kiều trên các phương diện 

về nhan sắc và tài năng 

*Lưu ý: đoạn văn có sử dụng câu bị động và chú thích 

- Mở đoạn: tự viết 

- Thân đoạn: 

Vẻ đẹp nhan sắc của Thúy Kiều 

- "Kiều càng sắc sảo mặn mà" -> Thúy Kiều mặn mà về tâm hồn, sắc sảo về trí 

tuệ 

+ "làn thu thủy": vẻ đẹp của đôi mắt trong như làn nước mùa thu gợi nên sự tinh 

anh, nhanh nhẹn (đôi mắt là cửa sổ tâm hồn) 

+ "nét xuân sơn": vẻ đẹp của đôi lông mày như nét bút vẽ núi mùa xuân trong bức 

tranh thủy mặc. 

-> Tác giả sử dụng lối ước lệ tượng trưng để đặc tả riêng đôi mắt trong sáng, long 

lanh của Kiều. 

=> Thúy Kiều gợi lên là trang tuyệt thế giai nhân với vẻ đẹp "nghiêng nước 

nghiêng thành" khiến thiên nhiên phải ganh ghét, đố kị: hoa ghen, liễu hờn. 

=> Dự cảm về số phận, cuộc đời lênh đênh sau này. 

* Tài năng của Thúy Kiều 
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- Cái tài của Thúy Kiều đạt đến mức lí tưởng theo quan niệm thẩm mĩ phong kiến: 

cầm, kì, thi, họa "Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm" 

- Kiều am hiểu mọi thứ nhưng nổi bật nhất là thi ca, cầm chương: "Nghề riêng ăn 

đứt hồ cầm một chương" 

- Đặc biệt cung đàn bạc mệnh của nàng là tiếng lòng của trái tim đa sầu, đa cảm: 

"Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân". 

-> Dự báo cuộc đời, vận mệnh bi kịch của nàng như khúc đàn "Bạc mệnh". 

=> Chân dung Thúy Kiều khiến tạo hóa ganh ghét, tài hoa thiên bẩm, tâm hồn đa 

sầu đa cảm dự báo số phận trắc trở, nghiệt ngã đầy sóng gió bởi “Chữ tài chữ 

mệnh khéo là ghét nhau”. 

=> Số phận chung của người phụ nữ xưa phải chịu những tủi cực, khó khăn, sự 

bất công của xã hội. Cuộc đời của họ như tấm lụa đào phất phơ giữa chợ, như 

thân bèo trôi nổi vô định không biết trôi dạt về đâu. 

- Đánh giá về nội dung và nghệ thuật: 

- Kết đoạn: hs tự viết. 
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