
Đánh giá về tính hợp lí của cách tổ chức và triển khai ý tưởng 

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời câu 3 trang 58 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:  Đánh giá về tính hợp lí của cách tổ chức và triển khai ý tưởng trong bài viết.  

Trả lời câu 3 trang 58 Ngữ văn 10 tập 1 Kết nối tri thức:  

Cách trả lời 1: 

Đánh giá về tính hợp lí của cách tổ chức và triển khai ý tưởng trong bài viết: bài viết được triển 

khai theo luận điểm rõ ràng và cụ thể, mỗi đoạn sẽ có một câu chủ đều riêng, các câu trong đoạn 

tập trung làm rõ cho câu chủ đề. Bài viết không hề đề cập tới những gì lan man, khó hiểu, không 

dẫn dắt bạn đọc “cưỡi ngựa xem hoa” mà thường tập trung làm rõ hẳn vào vấn đề một cách trực 

diện nhưng không kém phần cuốn hút.  

Cách trả lời 2: 

Bài viết được triển khai theo luận điểm rõ ràng và cụ thể, mỗi đoạn sẽ có một câu chủ đều riêng, 

các câu trong đoạn tập trung làm rõ cho câu chủ đề. Bài viết không đề cập tới những gì lan man, 

khó hiểu, không dẫn dắt bạn đọc “cưỡi ngựa xem hoa” mà thường tập trung làm rõ hẳn vào vấn 

đề một cách trực diện nhưng không kém phần cuốn hút. 

Cách trả lời 3: 

Bài thơ được tổ chức và triển khai vô cùng chặt chẽ, hợp lý. Mở đầu, tác giả dẫn dắt vào bài 

“Tiếng thu” của Lưu Trọng Lư, sau đó so sánh quan niệm về thiên nhiên xôn xao và tĩng lặng 

của những bậc thi nhân xưa và những nhà Thơ mới, từ đó làm nổi bật hồn thơ của Lưu Trọng Lư. 

Tiếp theo, tác giả đưa ra nhận định khái quát về tiếng thu và phân tích các khía cạnh của “tiếng 

thơ” và “tiếng thu”, từ đó chỉ ra sự hài hoà, gắn kết giữa “tiếng thơ”, “tiếng thu”. Kết thúc bài 

viết, tác giả đánh giá về giá trị của bài thơ. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu 3 trang 58: "Đánh giá về tính hợp lí của cách tổ chức và triển khai ý 

tưởng trong bài viết." , 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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