
Cùng Đọc tài liệu gợi ý trả lời câu hỏi 5 thuộc phần SAU KHI ĐỌC của văn bản 

Hội Lồng Tồng - Trần Quốc Vượng - Lê Văn Hảo - Dương Tất Từ, giúp các 

em soạn văn 7 thật tốt trước khi tới lớp. 

Câu hỏi 5 trang 120 SGK Ngữ văn 7 tập 1 Kết nối tri thức 

Lượn, tiếng nói của tình yêu, tiếng lòng của ngày hội xuân, lành mạnh, 

trong sáng, đầy sức sống, vang vọng sôi nổi mà êm đềm dưới trời xuân 

Việt Bắc.  

Em cảm nhận như thế nào về thái độ đánh giá của người viết qua câu văn 

trên? 

Trả lời 

Cách 1 

Thái độ đánh giá của người viết qua câu văn trên là yêu thương, sự trân trọng, sự 

ca ngợi hát lượn. Thể hiện một tình yêu nồng nàn của tác giả dành cho điệu hát 

đậm đà bản sắc dân tộc 

Cách 2 

Em thấy người viết thấu hiểu sâu sắc và yêu mến, trân trọng trò chơi dân gian lượn 

của hội lồng tồng. 

Cách 3 

Trong câu văn “Lượn, tiếng nói tình yêu, tiếng lòng của ngày hội xuân, lành mạnh, 

trong sáng, đầy sức sống, vang vọng sôi nổi mà êm đềm dưới trời Việt Bắc” người 

viết đã thể hiện thái độ tôn trọng, trân trọng đối với nét văn hóa của vùng Việt Bắc, 

của đồng bào Tày – Nùng. Đồng thời, tác giả cũng cho rằng đây là nét văn hóa 

đáng quý, là bản sắc của người dân cần được giữ gìn và phát huy. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi "Lượn, tiếng nói của tình yêu, tiếng lòng của ngày 

hội xuân, lành mạnh, trong sáng, đầy sức sống, vang vọng sôi nổi mà êm đềm dưới 

trời xuân Việt Bắc. Em cảm nhận như thế nào về thái độ đánh giá của người viết 

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


qua câu văn trên?" 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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