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Theo em, thể thơ năm chữ có tác dụng gì trong việc thể hiện cảm xúc của nhà thơ 

Thanh Thảo 

Trả lời 

Cách 1 

Thể thơ năm chữ đã góp phần thể hiện cảm xúc của nhà thơ trọn vẹn, thành công. Bởi thể thơ 

năm chữ ở đây có cách ngắt nhịp linh hoạt, phù hợp với tình cảm, cảm xúc được thể hiện trong 

bài thơ. 

Cách 2 

Thể thơ năm chữ có tác dụng trong việc thể hiện cảm xúc của nhà thơ là: số tiếng trong mỗi câu 

thơ luôn gồm năm tiếng phối hợp với vần, nhịp mang đến sự gần gũi và dễ đọc, người nghe dễ 

cảm nhận và tác giả dễ thể hiện cảm xúc, suy tư của bản thân. 

Cách 3 

Thể thơ 5 chữ mỗi dòng năm tiếng; nhịp 3/2, 2/3 linh hoạt, sử dụng vần chân… 

=> Bài thơ ngắn, toàn bà chỉ có bốn khổ, tổng cộng mười bốn dòng, trong đó ba khổ đầu mỗi 

khổ bốn dòng, khổ cuối chỉ có hai dòng. Mỗi dòng năm tiếng được ngắt nhịp linh hoạt với vấn 

chân biến hóa. Những đặc điểm hình thức đó đã góp phần thể hiện một cách hàm súc tình cảm, 

tấm lòng của người con đối với quê hương, đất nước và mẹ của mình. Những dòng thơ ngắn gọn, 

không diễn tả chi tiết, cụ thể mà chỉ khơi ngợi tâm tình của người con nhưng người đọc vẫn có 

thể cảm nhận được tình cảm sâu nặng của anh dành cho quê hương và mẹ. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi "Theo em, thể thơ năm chữ có tác dụng gì trong việc thể hiện 

cảm xúc của nhà thơ Thanh Thảo" do Đọc tài liệu biên soạn. Chúc các em học tốt môn ngữ văn 

lớp 7. 


