
Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi: "Khi vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, nhân vật tôi 

đã phát hiện được những bí mật gì? Theo em những bí mật ấy mang lại điều gì cho 

cuộc sống hằng ngày của nhân vật? " thuộc phần SAU KHI ĐỌC của văn bản 

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - Nguyễn Ngọc Thuần, giúp các em soạn văn 7 

thật tốt trước khi tới lớp. 

Câu hỏi 6 trang 64 SGK Ngữ văn 7 tập 1 Kết nối tri thức 

Khi vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, nhân vật tôi đã phát hiện được những 

bí mật gì? Theo em những bí mật ấy mang lại điều gì cho cuộc sống hằng 

ngày của nhân vật? 

Trả lời 

Cách 1 

Khi "vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ", nhân vật "tôi" đã phát hiện được những "bí 

mật": 

+ Bấy giờ là mùa gì và bông hoa nào đang nở, tên là gì. 

+ Biết được từng tiếng bước chân trong vườn, biết chính xác đó là bố hay mẹ, 

người đó cách xa mình bao nhiêu mét. 

- Những "bí mật" ấy giúp cho cuộc sống hằng ngày của nhân vật "tôi" có thể giúp 

ích mọi người và được mọi người quý mến. 

Cách 2 

Khi “vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”, nhân vật “tôi” đã phát hiện được những “bí 

mật” là: tiếng những bước chân, mùi hương của những loài hoa đang nở trong khu 

vườn. Khi “vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”, nhân vật “tôi” không chỉ thấy những 

bông hoa thơm hơn mà còn “nhìn” thấy nguyên cả khu vườn, cả bông hồng ngay 

trong đêm tối,... 

=> Những bí mật ấy mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cuộc sống hằng ngày và 

làm giàu có tâm hồn của nhân vật “tôi”. 

Cách 3 

https://doctailieu.com/soan-van-7-c5357


- Khi “vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”, nhân vật “tôi” đã phát hiện được những “bí 

mật”: 

+ Hiểu được khu vườn muốn nói gì. 

+ Hiểu bây giờ là mùa gì, bông hoa nào đang nở, tên gì. 

+ Biết chính xác khoảng cách bước chân trong khu vườn. 

+ Khi nhắm mắt vẫn nhìn thấy những bông hoa đang nở, thấy nguyên khu vườn, 

đêm nằm đắp chăn nhưng vẫn có thể đi dạo…những bông hoa sẽ chỉ lối cho bạn. 

=> Những “bí mật" ấy mang lại cho cuộc sống hằng ngày của nhân vật: ban đầu, 

nhân vật không thể đoán được tên loài hoa, dần dần đã thuộc tên và rồi khi nhắm 

mắt lại, ngửi mùi hoa cũng có thể đoán đúng tên. Như vậy, nhân vật đã cảm nhận 

thế giới tự nhiên bằng nhiều giác quan và khi càng hiểu, nhân vật càng trân trọng 

và thêm yêu thiên nhiên quanh mình. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi "Khi vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, nhân vật tôi đã 

phát hiện được những bí mật gì? Theo em những bí mật ấy mang lại điều gì cho 

cuộc sống hằng ngày của nhân vật ? " do Đọc tài liệu biên soạn. Chúc các em học 

tốt môn ngữ văn lớp 7. 

 


