
Tác giả rất ghét hay không mê những gì? 

 

Cùng Đọc tài liệu tham khảo các cách trả lời câu hỏi trang 83 thuộc Soạn bài Chữ bầu lên nhà 

thơ (Bài 3: Nghệ thuật thuyết phục trong văn nghị luận SGK ngữ văn 10 tập 1 sách Kết nối tri 

thức) 

Câu hỏi: Tác giả “rất ghét” hay “không mê” những gì? Ngược lại, ông “ưa” đối tượng nào? Bạn 

có nghĩa mình đã hiểu đúng điều tác giả muốn nói? 

Trả lời:  

Cách trả lời 1: 

- Tác giả “rất ghét” cái định kiến quái gở, không biết xuất hiện từ bao giờ: các nhà thơ Việt Nam 

thường chín sớm nên cũng tàn lụi sớm. 

- Tác giả “không mê” những nhà thơ thần đồng.  

- Tác giả “ưa” những nhà thơ một nắng hai sương, lầm lũi, lực điền trên cánh đồng giấy, đổi bát 

mồ hôi lấy từng hạt chữ.  

Cách trả lời 2: 

- Tác giả “rất ghét” cái quan niệm: các nhà thơ Việt Nam thường chín sớm nên cũng lụi tàn và 

“không mê” các nhà thơ thần đồng, những người sống bằng vốn trời cho. 

- Tác giả “ưa” những nhà thơ chăm chỉ làm việc trên cánh đồng giấy, tích góp từng câu chữ, hạt 

chữ. 

- Tôi nghĩ rằng mình đã hiểu đúng điều mà tác giả muốn nói. 

Cách trả lời 3: 

- Tác giả rất ghét hay không mê những điều: 

+ Định kiến quái gở, các nhà thơ Việt Nam thường chín sớm nên cũng tàn lụi sớm.  

+ Những nhà thơ chủ yếu sống bằng vốn trời cho. 

+ Không mê những nhà thơ thần đồng. 

- Tác giả ưa đối tượng: 

+ Những nhà thơ một nắng hai sương, lầm lũ 

-/- 
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Tác giả rất ghét hay không mê những gì? 

 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi trang 83: Tác giả “rất ghét” hay “không mê” những gì? Ngược 

lại, ông “ưa” đối tượng nào? Bạn có nghĩa mình đã hiểu đúng điều tác giả muốn nói? thuôc Soạn 

bài Chữ bầu lên nhà thơ, 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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