
Trong văn bản, tác giả rất chú trọng cách phân tích hình thức nghệ thuật 

 

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 

Trong văn bản, tác giả rất chú trọng cách phân tích hình thức nghệ thuật (từ ngữ, hình ảnh, biện 

pháp tu từ,…) để làm nổi bật nội dung của bài thơ. Em hãy dẫn ra một ví dụ trong văn bản để 

làm rõ điều đó. 

(Câu hỏi 4 trang 90 SGK Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều) 

Trả lời 

Gợi ý 1: 

Trong văn bản, tác giả rất chú trọng cách phân tích hình thức nghệ thuật (từ ngữ, hình ảnh, biện 

pháp tu từ,…) để làm nổi bật nội dung của bài thơ, ví dụ như: 

- Trong phần 1, tác giả đã tập trung phân tích yếu tố hình thức, biện pháp tu từ ẩn dụn chuyển đồi 

cảm giác và sự lặp lại của từ nghe ở đầu các dòng thơ để cho thấy vẻ đẹp, nét tinh tế của bài thơ 

Tiếng gà trưa:  

Lối dùng ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, lấy thính giá (nghe) thay cho thị giác (thấy) và việc lặp lại 

ba lần ở đầu dòng thơ động từ "nghe" có tác dụng đem lại ấn tượng như tiếng gà ngưng lại, làm 

xao động không gian và cũng làm xao động cả lòng người. 

- Trong phần 2, tác giả tập trung khai thác cái hay của các từ ngữ, hình ảnh, các biện pháp tu từ 

để làm nổi bật nội dung của bài thơ như: 

+ 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 + trở nên đẹp 

lộng lẫy. 

+ Việc dùng so sánh tu từ “Lông óng như màu nắng” làm cho bức tranh gà mái vàng trở nên đẹp 

rực rỡ... 

= Chính cái cảnh đẹp có thật mà xuất hiện như do một phép lạ là tiếng gà trưa đã đưa anh chiến 

sĩ trở lại kỉ niệm về người bà tần tảo, suốt đời lo toan để cháu được vui sướng. 

Gợi ý 2: 

Cháu chiến đấu hôm nay 

Vì lòng yêu Tổ quốc 

http://doctailieu.com/trong-van-ban-tac-gia-rat-chu-trong-cach-phan-tich-hinh-thuc-nghe-thuat
https://doctailieu.com/soan-van-7-c5357


Trong văn bản, tác giả rất chú trọng cách phân tích hình thức nghệ thuật 

 

Vì xóm làng thân thuộc 

Bà ơi, cũng vì bà 

Vì tiếng gà cục tác 

Ổ trứng hồng tuổi thơ 

→ Tác giả đã sử dụng điệp từ “vì” ở đầu 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 của người bà kính yêu 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 4 trang 90 SGK Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều. 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! 

 

http://doctailieu.com/trong-van-ban-tac-gia-rat-chu-trong-cach-phan-tich-hinh-thuc-nghe-thuat
https://doctailieu.com/soan-van-7-cach-dieu-c12596

