
Cùng Đọc tài liệu gợi ý: "Trong đoạn trích, khi nói về mùa xuân, tác giả dùng cụm 

từ như mùa xuân của tôi, mùa xuân thần thánh của tôi, mùa xuân của Hà Nội thân 

yêu. Cách viết này cho em hiểu điều gì về cuộc sống và tình cảm riêng của người 

viết?" thuộc phần SAU KHI ĐỌC của văn bản Tháng giêng, mơ về trăng non 

rét ngọt - Vũ Bằng, giúp các em soạn văn 7 thật tốt trước khi tới lớp. 

Câu hỏi 5 trang 110 SGK Ngữ văn 7 tập 1 Kết nối tri thức 

Trong đoạn trích, khi nói về mùa xuân, tác giả dùng cụm từ như mùa xuân của tôi, 

mùa xuân thần thánh của tôi, mùa xuân của Hà Nội thân yêu. Cách viết này cho 

em hiểu điều gì về cuộc sống và tình cảm riêng của người viết? 

Trả lời 

Cách 1 

- Trong đoạn trích, khi nói về mùa xuân, tác giả dùng các cụm từ như mùa xuân 

của tôi, mùa xuân thần thánh của tôi, mùa xuân của Hà Nội thân yêu. 

- Cách viết này cho em hiểu tác giả là một người sống vui vẻ, lạc quan, yêu đời. 

Ông yêu quê hương và mùa xuân trên quê hương tha thiết. 

Cách 2 

Cách Vũ Bằng viết “mùa xuân thần thánh của tôi” cho thấy những kỉ niệm của ông 

với quê nhà; cách viết “mùa xuân thần thánh của tôi” thì cho thấy mùa xuân quê 

hương có ý nghĩa như thế nào với riêng người viết; cách viết “mùa xuân của Hà 

Nội thân yêu” cho thấy sự gắn bó sâu nặng của tác giả – người con xa quê – với 

quê nhà. 

Cách 3 

- Khi nói về mùa xuân, tác giả dùng cụm từ như mùa xuân của tôi, mùa xuân thần 

thánh của tôi, cách viết này làm cho em cảm nhận được tình yêu của tác giả với 

thiên nhiên, đặc biệt là tình yêu với mùa xuân. Tác giả yêu đến nỗi muốn hòa mình 

vào với mùa xuân, muốn sở hữu cả mùa xuân, đã tự cho mùa xuân là của mình và 

hơn nữa, tác giả còn phong cho mùa xuân là “thần thánh” – điều rất hiếm khi xuất 

hiện trong lịch sử loài người. 

- Với cách viết mùa xuân của Hà Nội thân yêu, tác giả đã diễn tả được bộc lộ được 

tình cảm của mình với Hà Nội, đặc biệt là với mùa xuân trên đất Hà Nội. Đó là tình 
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yêu của một người con với mảnh đất quê hương thân thiết, ruột thịt khi xa xứ. Đặc 

biệt, tùy bút được viết khi tác giả đang sống tại Miền Nam mà những hình ảnh về 

mùa xuân Hà Nội đã hiện lên đầy đủ, vẹn nguyên và đầy cảm xúc càng chứng 

minh người viết là một người rất yêu Hà Nội, rất yêu mùa xuân xuân Hà Nội. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi "Trong đoạn trích, khi nói về mùa xuân, tác giả 

dùng cụm từ như mùa xuân của tôi, mùa xuân thần thánh của tôi, mùa xuân của 

Hà Nội thân yêu. Cách viết này cho em hiểu điều gì về cuộc sống và tình cảm riêng 

của người viết?" do Đọc tài liệu biên soạn. Chúc các em soạn văn 7 Kết nối tri 

thức thật tốt trước khi tới lớp. 

 

https://doctailieu.com/van-7-ket-noi-tri-thuc-c12598
https://doctailieu.com/van-7-ket-noi-tri-thuc-c12598

