
Em hình dung thế nào về Có đám mây mùa hạ/ Vắt nửa mình sang thu 

Cùng Đọc tài liệu xem các cách trả lời câu hỏi 1 phần TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN: soạn 

bài Sang thu Chân trời sáng tạo (Bài 1: Tiếng nói của vạn vật). 

Câu hỏi:  Em hình dung thế nào về hình ảnh "Có đám mây mùa hạ/ Vắt nửa mình sang thu"?  

Trả lời:  

Cách trả lời 1: 

Hình ảnh "Có đám mây mùa hạ/ Vắt nửa mình sang thu" là hình ảnh đặc sắc thể hiện thời điểm 

giao mùa thu và mùa hạ. Có thể thấy được sự bịn rịn, lưu luyến của cảnh sắc và đám mấy đầy 

tâm trạng. Mùa thu mới bắt đầu vì thế mây mùa hạ mới thảnh thơi, duyên dáng "vắt nửa mình 

sang thu". Đám mây như một dải lụa mềm trên bầu trời đang còn là mùa hạ, nửa đang nghiêng 

về mùa thu. Bức tranh chuyển mùa vì thế càng trở nên sinh động và giàu sức biểu cảm.  

Cách trả lời 2: 

Đây quả là một sự liên tưởng thú vị, một hình ảnh đầy chất thơ, nhà thơ gợi ra trước mắt người 

đọc đám mây mùa hạ mỏng nhẹ, kéo dài như một dải lụa trên bầu trời mùa thu đã bắt đầu trong 

xanh. Hình ảnh này vừa có sức tạo hình trong không gian nhưng lại diễn tả sự vận động tinh tế 

của thời gian. Đám mây ấy như một nhịp cầu nối liền giữa hai mùa khiến ranh giới giữa hai mùa 

thu và mùa hạ trở nên mơ hồ, mong manh, không rõ rệt. 

Cách trả lời 3: 

- Hình ảnh ấn tượng nhất trong bài thơ là hình ảnh đám mây. 

+ Vắt: trạng thái lơ lửng của đám mây như một cây cầu bắc ngang mùa hạ để bước đến cánh cửa 

của mùa thu. Nửa mình như vẫn giữ lại chút hương vị của mùa hạ nhưng nửa còn lại đã rướn 

mình hòa vào trời thu. Dải lụa mây phất phơ trong sự cao ngần của nền trời ấy là “tín vật” đẹp đẽ 

trong khoảnh khắc chuyển giao từ mùa hạ sang thu trước sự chứng kiến của thiên nhiên đất trời 

và lòng người. 

+ Tác giả đã lấy sự biến chuyển của không gian (đám mây) để nói đến sự thay đổi của thời gian ( 

khoảnh khắc mơ hồ lúc giao mùa). 

=> Trong không gian mênh mông, đẹp đẽ của trời đất thì có đám mây chính là nhịp cầu nối kết 

hai mùa, nó như vẫn vương vấn mùa cũ và đón chào với mùa mới. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi: "Em hình dung thế nào về hình ảnh Có đám mây mùa hạ/ Vắt 

nửa mình sang thu? " thuộc nội dung soạn bài Sang thu Chân trời sáng tạo đầy đủ nhất, đừng 

quên tham khảo trọn bộ Soạn văn 7 Chân trời sáng tạo 

- Tổng hợp các tài liệu và bài học soạn văn 7- 

https://doctailieu.com/em-hinh-dung-the-nao-ve-co-dam-may-mua-ha-vat-nua-minh-sang-thu
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