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Vẻ đẹp mùa xuân qua hình ảnh lộc trong bài Mùa xuân nho nhỏ 

Trả lời 

Cách 1 

- Từ “lộc” có vai trò làm tăng thêm sức gợi cảm cho ý thơ 

- “Lộc” là lá biếc chồi non của cỏ cây. “Lộc” còn có nghĩa là mùa xuân, là sức 

sống, là thành quả hạnh phúc.  

+ Người cầm súng giắt lộc để nguy trang ra trận như mang theo sức xuân vào trận 

đánh, người ra đồng như gieo mùa xuân trên từng nương mạ. Những con người lao 

động, chiến đấu ấy đã mang cả mùa xuân ra trận địa của mình để gặt hái mùa xuân 

về cho đất nước. 

→ Như vậy, hình ảnh lộc non là biểu tượng cho sức sống mới vươn lên. Lộc mà 

người chiến sĩ mang đến cho chúng ta là xương máu mà các anh đổ xuống, là công 

sức bảo vệ mùa xuân thanh bình của dân tộc, gieo niềm hạnh phúc đến mọi nhà. 

Cách 2 

- Hình ảnh “lộc” đã làm cho bức tranh mùa xuân trong bài thêm trọn vẹn: 

+ Lộc của “người ra đồng”: nói về những người lao động, những người ươm mầm 

cho sự sống, ươm mầm non trên những cách đồng quê hương. Từ “lộc” cho ta liên 

tưởng tới những cánh đồng mênh mông với những chồi non nhú lên xanh biếc từ 

những hạt thóc giống mùa xuân. Từ “lộc” còn mang sức sống, sức mạnh của con 

người. Có thể nói chính con người tạo nên sức sống mùa xuân thiên nhiên đất 

nước. 

+ Lộc của “người cầm súng”: liên tưởng đến những người chiến sĩ, những người 

cầm súng khi ra trận, trên vai trên lưng có cành lá ngụy trang. Những cành lá ấy 

mang lộc biếc, chồi non, mang theo cả mùa xuân của thiên nhiên, cây cỏ. Từ “lộc” 
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làm cho người ta thấy tràn ngập niềm tin, hy vọng đã tiếp thêm sức mạnh ý chí để 

họ vươn xa ra, bảo vệ đất nước. 

⇒ Con người chính là nhân tố quyết định tạo ra, thúc đẩy sự phát triển của xã hội, 

đất nước. Hình ảnh “lộc” xuân tràn theo người ra đồng là đẹp ý thơ với cuộc sống 

lao động và chiến đấu. Xây dựng và bảo vệ, là hai nhiệm vụ không thể tách rời, họ 

đem mùa xuân mọi nơi trên đất nước. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi "Vẻ đẹp mùa xuân qua hình ảnh lộc trong bài Mùa 

xuân nho nhỏ" do Đọc tài liệu biên soạn. Chúc các em soạn văn 7 Kết nối tri thức 

thật tốt trước khi tới lớp. 
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