
Đặc điểm thường được liên hệ khi hình dung về con ốc và núi Fu-ji 

Cùng Đọc tài liệu đi vào phần trả lời câu 4 trang 46 thuộc nội dung phần soạn bài Chùm thơ hai-

cư Nhật Bản sách Kết nối tri thức ngữ văn 10 tập 1. 

Câu hỏi: Từ những đặc điểm thường được liên hệ khi hình dung về “con ốc” và núi “Fu -ji”, hãy 

nhận xét về tương quan giữa hai hình ảnh này. 

Trả lời:  

Cách trả lời 1: 

Hình ảnh con ốc nhỏ bé đối lập với ngọn núi Fu-ji hùng vĩ đã truyền tải thông điệp đầy ý nghĩa. 

Hình ảnh con ốc nhỏ bé đang trèo lên núi Fu-ji là hình ảnh biểu tượng con người trên quãng 

đường chinh phục ước mơ lớn lao của cuộc đời.  

Cách trả lời 2: 

Hình ảnh "con ốc" và "núi Fu-ji" là hai hình ảnh mang tính đối lập. Con ốc thì nhỏ bé mà ngọn 

núi Fu-ji lại rất đồ sộ, hùng vĩ. Hình ảnh con ốc nhỏ bé đang trèo lên núi Fu-ji là hình ảnh biểu 

tượng cho con người trên quãng đường chinh phục ước mơ lớn lao của cuộc đời.  

Cách trả lời 3: 

Hình ảnh “con ốc” và “núi Fu-ji” có mối quan hệ trái ngược nhau. Nếu “con ốc” gợi ra một con 

vật nhỏ bé, chậm chạp thì “núi Fu-ji” lại gợi ra một không gian vô cùng cao và rộng. “Con ốc” ở 

trạng thái chuyển động nhẹ nhàng, “núi Fu-ji” ở trạng thái tĩnh. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 2 trang 46: "Từ những đặc điểm thường được liên hệ khi hình 

dung về “con ốc” và núi “Fu-ji”, hãy nhận xét về tương quan giữa hai hình ảnh này." , đừng quên 

tham khảo trọn bộ Soạn Văn 10 Kết nối tri thức! 

- Tổng hợp các tài liệu và bài học soạn văn 10 mới - 
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