
Liệt kê các số từ có trong phần 1 của văn bản Nhật trình Sol 6 

 

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi trong nội dung phần câu hỏi trong bài truyện ngắn "Nhật trình 

Sol 6" SGK Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều, giúp các em chuẩn bị tốt soạn văn 7 trước khi tới lớp. 

Câu hỏi 

Liệt kê các số từ có trong phần 1 của văn bản Nhật trình Sol 6. Việc tác giả sử dụng nhiều số từ 

như vậy có ý nghĩa gì? 

(Câu hỏi 1 trang 75 SGK Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều) 

Trả lời 

- Số từ trong phần (1) của văn bản “Nhật trình Sol 6”: một, rưỡi, sáu, đôi. 

+ một chuỗi sự kiện (2 lần); một cơn bão cát; một cơn gió; một bộ đồ; một con tàu; một phi vụ; 

một tháng; sáu ngày; một giờ rưỡi; một cái dù; một bên người; một dòng máu; một chuyến du 

hành; sáu ngày 

- Việc tác giả sử dụng nhiều số từ như vậy có ý nghĩa xác định số lượng của các sự vật được 

nhắc đến: số từ “một” cộng với các từ loại khác để nhấn mạnh tính chất đặc biệt, khốc liệt của 

chuyến du hành. “Một” là đầu tiên và cũng thể hiện sự độc nhất, đơn độc của nhân vật tôi khi bị 

bỏ lại trên Sao Hỏa. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi "Liệt kê các số từ có trong phần 1 của văn bản Nhật trình Sol 6. 

Việc tác giả sử dụng nhiều số từ như vậy có ý nghĩa gì?". Hy vọng với trọn bộ Soạn văn 7 Cánh 

Diều do Đọc tài liệu biên soạn sẽ giúp các em học tốt môn Ngữ Văn! 
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