
Chỉ ra yếu tố miêu tả và tự sự trong bài thơ Những cánh buồm 

 

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 Suy ngẫm và phản hồi thuộc nội dung bài Soạn bài Những cánh 

buồm sách giáo khoa Ngữ Văn 6 tập 2 theo chương trình mới của Bộ Giáo dục.  

Câu hỏi 

Bài thơ có chứa các yếu tố miêu tả và tự sự không? Nếu có em hãy chỉ ra và phân tích tác dụng 

của các yếu tố đó 

Chỉ ra yếu tố miêu tả và tự sự trong bài thơ Những cánh buồm 

Trong bài thơ Những cánh buồm, tác giả Hoàng Trung Thông đã kết hợp sử dụng yếu tố miêu tả 

và tự sự: 

- Yếu tố miêu tả: 

+ Hai cha con bước đi trên cát 

Bóng cha dài lênh khênh 

Bóng con tròn chắc nịch 

+ Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng 

+ Cảnh biển buổi sớm mai với sắc màu, hình ảnh, ánh sáng,...  

Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh 

Ánh nắng chảy đầy vai, 

+ Miêu tả cảnh biển và cát 

Sau trận mưa đêm rả rích 

Cát càng mịn, biển càng trong. 

- Yếu tố tự sự trong tác phẩm Những cánh buồm: Nhà thơ kể lại sự việc hai cha con đi dạo trên 

bờ biển và cuộc trò chuyện của hai cha con. 

Các câu thơ thể hiện cuộc trò chuyện của hai cha con trong bài thơ được thể hiện trong các dấu 

"...". 

Ví dụ: 

"Cha ơi, 

Sao xa kia chỉ thấy nước, thấy trời 
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Chỉ ra yếu tố miêu tả và tự sự trong bài thơ Những cánh buồm 

 

Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó?" 

Tác dụng của yếu tố miêu tả và tự sự trong bài thơ Những cánh buồm 

     Nhà thơ sử dụng yếu tố tự sự và miêu tả để biểu hiện rõ hơn khung cảnh cuộc dạo chơi và 

cảm xúc của hai cha con. 

+ Yếu tố miêu tả và tự sự giúp làm nổi bật tình cha con thiêng liêng nói riêng và tình cảm gia 

đình nói chung.  

+ Các yếu tố này giúp tác giả thể hiện cảm xúc của mình một cách rõ nét hơn, làm cho bài thơ 

thêm ấn tượng và đặc sắc hơn. 

~/~ 

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi suy ngẫm và phản hồi trong nội dung bài Những cánh 

buồm: Bài thơ có chứa các yếu tố miêu tả và tự sự không? Nếu có em hãy chỉ ra và phân tích tác 

dụng của các yếu tố đó cho các em tham khảo. Chúc các em học tốt Ngữ văn 6. 


