
Trùng trục như con bò thui, chín đầu, chín mắt, chín đuôi, chín mình là con gì? 

 

     Gợi ý trả lời câu hỏi 4 trang 34 trong nội dung Soạn bài Thực hành Tiếng Việt bài 7 SGK 

Ngữ Văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo theo chương trình đổi mới của Bộ GD&ĐT. 

Câu hỏi 

Đọc câu đố và thực hiện các yêu cầu sau: 

Trùng trục như con bò thui, 

Chín đầu, chín mắt, chín đuôi, chín mình. 

a) Câu đó này đố về con gì? 

b) Dựa vào hiểu biết về hiện tượng đa nghĩa và đồng âm, chỉ ra điểm thú vị trong câu đố trên.  

Trả lời câu hỏi 4 trang 34 SGK Ngữ Văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo  

Trùng trục như con bò thui, Chín đầu, chín mắt, chín đuôi, 

chín mình đố về con gì? 

- Đáp án: các con vật có đuôi 

- Giải thích: vì khi chín thì con nào cũng sẽ chín đầu, chín mắt, chín đuôi, chín mình. 

- Điểm thú vị của câu đố trên: 

+ Câu đố trên sử dụng từ đa nghĩa: "chín". 

+ Việc sử dụng từ đã nghĩa trong câu đố sẽ dễ đánh lừa người đọc hiểu ý nghĩa sang một hướng 

khác, từ đó không đoán được đáp án đúng. Từ chín trong câu đố trên được hiểu theo ý nghĩa là 

nấu chín, chứ không phải chín cái đâu, chín con mắt, chính cái đuôi hay chín cái mình. 

~/~ 

     Trên đây là hướng dẫn trả lời câu đố "Trùng trục như con bò thui, / Chín đầu chín mắt, chín 

đuôi, chín mình." là nội dung câu hỏi 4 trang 34 SGK Ngữ Văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo. Chúc 

các em học tốt Ngữ văn 6! 
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