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Sang năm con lên bảy. 

Câu 1. Những câu thơ nào cho thấy tuổi thơ rất vui và đẹp ? 

Trả lời: 

Những câu thơ ở khổ 1 và khổ 2 cho thấy thế giới tuổi thơ rất vui và đẹp. Hai khổ thơ này 

cho ta thấy trong thế giới tuổi thơ, chim, gió, cây và muôn vật đều biết nghĩ, biết nói, biết 

hành động như người. 

Sang năm con lên bảy 

Cha đưa con đến trường 

Giờ con đang lon ton 

Khắp sân vườn chạy nhảy 

Chỉ mình con nghe thấy 

Tiếng muôn loài với con. 

 

Mai rồi con lớn khôn 

Chim không còn biết nói 

Gió chỉ còn biết thổi 

Cây chỉ còn là cây 

Đại bàng chẳng về đây 

Đậu trên cành khế nữa 

Chuyện ngày xưa, ngày xửa 

Chỉ là chuyện ngày xưa. 

Câu 2. Thế giới tuổi thơ thay đổi như thế nào khi ta lớn lên ? 

Trả lời: 
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Khi ta lớn lên thế giới tuổi thơ cũng thay đổi. Ta sẽ không còn sống trong thế giới tưởng 

tượng, thế giới thần tiên của thần thoại, cổ tích, cây cỏ, muông thú đều biết nói, biết nghĩ 

như người. Ta sẽ nhìn đời thực hơn. Chim không còn biết nói, gió chỉ còn biết thổi, cây 

chỉ là cây, đại bàng không về đậu cành khế nữa, chỉ còn trong đời thực tiếng của người 

nói.  

Câu 3. Từ giã tuổi thơ, con người tìm thấy hạnh phúc ở đâu ? 

Trả lời: 

Từ giã tuổi thơ, con người tìm thấy hạnh phúc trong đời thật bằng chính bàn tay và khối 

óc của mình. 
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