
Chọn một từ ngữ trong bài thơ Sang thu mà em cho là hay nhất 

Cùng Đọc tài liệu xem các cách trả lời câu 7 trang 16 phần SUY NGẪM VÀ PHẢN HỒI: soạn 

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

Câu hỏi: Chọn một từ ngữ trong bài thơ mà em cho là hay nhất. Viết ít nhất một câu để giải 

thích sự lựa chọn của em. 

(Câu 7 trang 16 Ngữ văn 7 tập 1 Chân trời sáng tạo) 

Trả lời:  

Các em có thể lựa chọn một trong các từ ngữ đặc sắc trong bài thơ, thể hiện những bước chuyển 

mình tinh tế của thiên nhiên thời khắc sang thu: 

Cách trả lời 1: 

Em thích nhất từ "phả" trong câu thơ: 

Bỗng nhận ra hương ổi 

Phả vào trong gió se 

Từ "phả" là động từ giúp em hình dung ra được mùi hương ổi ở độ đậm nhất, thơm nồng quyến 

rũ, hòa vào trong gió làm lan tỏa đến tâm trí con người, khắp không gian.  

Cách trả lời 2: 

- Từ vắt khiến em ghi nhớ mãi. 

- Từ “vắt” chỉ 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. 

Cách trả lời 3: 

“Hình như”: diễn tả tâm trạng ngỡ ngàng băn khoăn rất tinh tế của nhà thơ khi “bỗng” nhận ra 

“thu đã về”. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu câu 7 trang 16: "Chọn một từ ngữ trong bài thơ Sang thu mà em cho 

là hay nhất. Viết ít nhất một câu để giải thích sự lựa chọn của em." 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- 
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