
Trước khi đọc tiếp văn bản của Chu Văn Sơn, hãy dừng lại đọc bài thơ 

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời trong bài thuộc nội dung phần Soạn bài Bản hòa âm ngôn từ 

trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư sách Kết nối tri thức ngữ văn 10 tập 1. 

Câu hỏi: Trước khi đọc tiếp văn bản của Chu Văn Sơn, hãy dừng lại đọc bài thơ của Lưu Trọng 

Lưu và liệt kê những yếu tố hình thức ở bài thơ có thể gây ấn tượng và liên tưởng mạnh ở người 

đọc. 

Trả lời:  

Cách trả lời 1: 

Những yếu tố hình thức ở bài thơ có thể gây ấn tượng và liên tưởng mạnh ở người đọc:  

- Hình thức viết hoa ở chữ đầu của câu thơ: Viết hoa 3 trên 9 câu thơ 

- Khổ thơ không đồng đều: khổ 5 câu; khổ 4 câu 

=> Người đọc sẽ liên tưởng đến một bài văn xuôi hơn là một bài thơ trữ tình. 

Cách trả lời 2: 

- Những điều thú vị: hình ảnh thơ mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, cảm xúc trong thơ dồi dào, nhịp 

điệu thơ giàu tính nhạc. 

Cách trả lời 3: 

Yếu tố hình thức gây ấn tượng: 

- Khác với các bài thơ thông thường, từ đầu tiên của mỗi câu thơ đều viết hoa thì ở đây, với bài 

thơ “Tiếng thu” của Chu Văn Sơn, chỉ có 03/09 câu thơ được viết hoa. 

- Thể thơ tự do. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi trong bài: " " , 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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