
Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi: "Theo em, vì sao tác giả muốn làm con chim, một 

cành hoa, một nốt trầm? Liên hệ với hoàn cảnh sáng tác của bài thơ, em có cảm 

nhận gì về ước nguyện mà nhà thơ muốn gửi gắm qua những hình ảnh này?" thuộc 

phần SAU KHI ĐỌC của văn bản Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải, giúp các em 

soạn văn 7 thật tốt trước khi tới lớp. 

Câu hỏi 5 trang 92 SGK Ngữ văn 7 tập 1 Kết nối tri thức 

Theo em, vì sao tác giả muốn làm con chim, một cành hoa, một nốt trầm? 

Liên hệ với hoàn cảnh sáng tác của bài thơ, em có cảm nhận gì về ước 

nguyện mà nhà thơ muốn gửi gắm qua những hình ảnh này? 

Trả lời 

Cách 1 

- Tác giả muốn làm "con chim", "một cành hoa", "một nốt trầm" vì đó là khát vọng 

hòa nhập vào thiên nhiên vô hạn của con người hữu hạn, khát vọng hòa nhập, cống 

hiến phần tốt đẹp dù nhỏ bé của mình cho cuộc đời chung, cho đất nước. 

- Tác giả sáng tác bài thơ này khi nằm trên giường bệnh, một tháng trước khi qua 

đời thể hiện ngay cả đến phút cuối đời, tác giả vẫn khát sống, khát khao cống hiến 

một cách lặng lẽ "Dù là tuổi hai mươi/ Dù là khi tóc bạc". 

Cách 2 

- Đây là những hình ảnh nhỏ bé, bình dị, khiêm nhường của thiên nhiên, của cuộc 

sống, chúng mang lại niềm vui, niềm yêu sống cho tác giả 

- Tác giả khát khao cống hiến trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt: muốn cống hiến 

phần tốt đẹp – dù nhỏ bé – của mình cho cuộc đời chung, cho đất nước, cho mùa 

xuân của dân tộc. Liên hệ với hoàn cảnh ra đời đặc biệt của bài thơ – một tháng 

trước khi nhà thơ qua đời – ta sẽ càng cảm nhận được một cách sâu sắc, thấm thía 

cái ước nguyện mãnh liệt, cháy bỏng ấy. 

Cách 3 

- Khao khát cống hiến của tác giả: mong ước được hóa thân vào những hình ảnh 

nhỏ bé, muốn được dâng hiến tuổi trẻ của mình cho đời một cách khiêm nhường, 

tự nguyện 
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- Liên hệ với hoàn cảnh sáng tác: 

+ Bài thơ viết vào tháng 11-1980 trong hoàn cảnh đất nức đã thống nhất, đang xây 

dựng cuộc sống mới nhưng còn vô vàn khó khăn gian khổ, thử thách, không đầy 

một tháng trước khi nhà thơ qua đời. Bài thơ như một lời tâm niệm chân thành, gửi 

gắm tha thiết của nhà thơ để lại với đời muốn được dâng hiến tuổi trẻ của mình cho 

đời một cách khiêm nhường, tự nguyện. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi "Theo em, vì sao tác giả muốn làm con chim, một 

cành hoa, một nốt trầm? Liên hệ với hoàn cảnh sáng tác của bài thơ, em có cảm 

nhận gì về ước nguyện mà nhà thơ muốn gửi gắm qua những hình ảnh này?" 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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