
Điểm giống nhau và khác nhau giữa ông Hai bán rắn và chú Võ Tòng 

 

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi trong nội dung phần câu hỏi cuối bài "Thiên nhiên và con người 

trong truyện Đất rừng phương Nam" SGK Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều, giúp các em chuẩn bị 

tốt soạn văn 7 trước khi tới lớp. 

Câu hỏi 

Trong phần 3, tác giả đã so sánh hai nhân vật: ông Hai bán rắn và chủ Võ Tòng. Dựa vào bài 

viết, em hãy chỉ ra những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật này 

(Câu hỏi 3 trang 87 SGK Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều) 

Trả lời 

Những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật: ông Hai bán rắn và chú Võ Tòng. 

- Giống nhau: 

+ Đều không có đất, quanh năm ở đợ làm thuê cho địa chủ, bị chúng cướp công, cướp người yêu, 

cướp vợ, đánh trả và đi tù 

+ Cả hai đều có phẩm chất gan dạ, dũng cảm, mạnh mẽ. 

+ Đều có tinh thần yêu nước, căm thù giặc sâu sắc 

Hai người đều không có đất, quanh năm ở đợ làm thuê cho địa chủ. Bị chúng cướp công, cướp 

người yêu, cướp vợ. Họ đánh trả và bị tù. 

- Khác nhau: 

+ Ông Hai bán rắn: 

• Trốn tù, đón vợ rồi bỏ vào rừng U Minh. 

• Gương mặt khoáng đạt, dễ mến, làn da mặt như người trẻ. 

• Phong thái phóng khoáng, tự tin, tự do và từng trải. 

ông Hai bán rắn trốn tù, đón vợ rồi bỏ vào rừng U Minh. Một con thuyền nhỏ, hai vợ chồng, 

thằng con trai và con chó Luốc đi làm thang kiếm sống đủ nghề... Gương mặt ông khoáng đạt, rất 

dễ mến. Làn da mặt như người trẻ, chỉ ở đôi khóe mắt và trên vầng trán cao... cái vẻ phóng 

khoảng, tự tin của một đời sống tự do và từng trải. 

+ Chú Võ Tòng: 

• Trốn tù, đón vợ rồi bỏ vào rừng U Minh. 

• Gương mặt khoáng đạt, dễ mến, làn da mặt như người trẻ. 

• Phong thái phóng khoáng, tự tin, tự do và từng trải. 
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chú tự đến nhà việc nộp mình. Mãn hạn tù trở về, con chết, vợ trở thành vợ nhỏ chủ đất... Võ 

Tòng ngửa mặt cười lớn rồi vào rưng làm nghề săn bẫy thú. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi "Trong phần 3, tác giả đã so sánh hai nhân vật: ông Hai bán rắn 

và chủ Võ Tòng. Dựa vào bài viết, em hãy chỉ ra những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai 

nhân vật này". 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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