
Ví dụ về ý kiến, lí lẽ và bằng chứng được tác giả nêu lên trong Vẻ đẹp của bài thơ Tiếng gà trưa 

 

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi trong nội dung phần câu hỏi cuối bài Vẻ đẹp của bài thơ "Tiếng 

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

Câu hỏi 

Hãy dẫn ra một ví dụ về ý kiến, lí lẽ và bằng chứng được tác giả nêu lên trong bài viết mà em 

thấy độc đáo, sâu sắc. 

(Câu hỏi 3 trang 90 SGK Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều) 

Trả lời 

Trong bài viết, để làm nổi bật vẻ đẹp của bài thơ "Tiếng gà trưa", tác giả đã đưa ra ý kiến đánh 

giá đúng đắn, sau đó dùng lí lẽ sắc bén và bằng chứng xác thực để chứng minh. 

Ý kiến Lí lẽ và bằng chứng 

Khổ thơ cuối cùng hay nhất, cảm 

động nhất, nó chứa đựng những tình 

cảm thiêng liêng cao quý, sâu sắc và 

chân thành của tác giả và cũng là 

của anh chiến sĩ đang trên con 

đường hành quân. 

“ Cháu chiến đấu hôm nay 

… 

Ô trứng hồng tuổi thơ” 

Không nén lại được tình cảm yêu quý và biết ơn đối với bà 

anh chiến sĩ thốt lên tiếng gọi thật cảm động, làm cho lời 

nói độc thoại bên trong thể hiện như lời đối thoại sống 

động. Việc lặp lại nhiều lần từ Vì ở đầu các dòng thơ góp 

phần biểu hiện ý chí chiến đấu mạnh mẽ vì Tổ quốc, vì 

nhân dân, trong đó bao gồm cả những người thân yêu 

trong gia đình mình, mà ở đây ghi đậm dấu ấn là người bà 

yêu quý với bao kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ. 

Những câu tả có kết cấu sóng đôi và 

lặp từ vựng đều mở đầu bằng từ 

này, là từ để chỉ và để lưu ý người 

nghe tưởng tượng. 

Việc đảo khắp mình lên trước hoa đốm trắng làm cho bức 

tranh gà mái mơ nên đẹp lộng lấy. Việc dùng so sánh 

Lông óng như máu nắng cho bức tranh gà mái vàng trở 

nên đẹp rực rỡ 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi "Hãy dẫn ra một ví dụ về ý kiến, lí lẽ và bằng chứng được tác 

giả nêu lên trong bài viết mà em thấy độc đáo, sâu sắc.". 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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