
Liệt kê những từ ngữ được tác giả dùng để nói về mẹ và cau trong bài thơ 

 

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi trong nội dung phần câu hỏi cuối bài bài thơ "Mẹ" SGK Ngữ 

Văn 7 tập 1 Cánh Diều, giúp các em chuẩn bị tốt soạn văn 7 trước khi tới lớp. 

Câu hỏi 

Liệt kê những từ ngữ được tác giả dùng để nói về “mẹ” và “cau” trong bài thơ. Để thể hiện hình 

tượng “mẹ” và “cau”, tác giả sử dụng những biện pháp tu từ nào? Hãy chỉ ra tác dụng của các 

biện pháp tu từ đó 

(Câu hỏi trang 46 SGK Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều) 

Trả lời 

- Những từ ngữ được tác giả dùng để nói về “mẹ” và “cau” trong bài thơ: 

+ Mẹ: còng, đầu bạc trắng, thấp, gần đất 

+ Cau: thẳng, ngọn xanh rờn, cao, gần với giời 

- Để thể hiện hình tượng “mẹ” và “cau”, tác giả sử dụng biện pháp tu từ: 

+ Tương phản đối lập “ còng – thẳng, xanh rờn – bạc trắng, cao – thấp, giời – đất” => Tác dụng: 

tạo ra những hình ảnh trái ngược nhau giữa “mẹ” và “cau” để làm nổi bật hình ảnh người “mẹ” 

đang già đi theo năm tháng 

+ So sánh “Một miếng cau khô – Khô gầy như mẹ”: gợi lên hình ảnh già nua héo hắt của người 

mẹ => Tác dụng thể hiện tình cảm nâng niu kính trọng hòa lẫn xót xa cay đắng, thương cho tuổi 

già của mẹ “Con nâng trên tay – Không cầm được lệ”. 

+ Câu hỏi tu từ “Sao mẹ ta già?” => Tác dụng: thể hiện tâm trạng bần thần xót xa của người con 

khi thấy tuổi già của mẹ kéo đến ngày một gần. Chứng kiến mẹ ngày một gầy mòn héo hắt, con 

không khỏi buồn thương. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi Liệt kê những từ ngữ được tác giả dùng để nói về “mẹ” và 

“cau” trong bài thơ. Để thể hiện hình tượng “mẹ” và “cau”, tác giả sử dụng những biện pháp 

tu từ nào? Hãy chỉ ra tác dụng của các biện pháp tu từ đó. Hy vọng với trọn bộ Soạn văn 7 do 

Đọc tài liệu biên soạn sẽ giúp các em học tốt môn Ngữ Văn! 

http://doctailieu.com/nhung-tu-ngu-dung-de-noi-ve-me-va-cau-trong-bai-tho
https://doctailieu.com/soan-van-7-c5357

