Xác định vần và nhịp của bài thơ Con chim chiền chiện

Cùng Đọc tài liệu xem các cách trả lời câu 1 trang 22 phần HƯỚNG DẪN ĐỌC: soạn bài Con
chim chiền chiện sách Chân trời sáng tạo (Bài 1: Tiếng nói của vạn vật).
Câu hỏi: Xác định vần và nhịp của bài thơ và cho biết hiệu quả nghệ thuật của nó.
Trả lời:
Cách trả lời 1:
- Bài thơ sử dụng: vần chân theo dạng giãn cách ( cao...ngào; xanh,,,lanh;...) và vần lưng (chiền chiện, vút - vút, cánh - xanh,...)
=> Tác dụng: tạo ra sự hài hòa, sức âm vang cho thơ và tạo nên mối liên kết giữa các dòng thơ
trong bài.
- Bài thơ sử dụng: nhịp 2/2.
=> Tác dụng: giúp các câu thơ trong bài được diễn tả rành mạch, tạo tiết tấu, nhạc điệu cho bài
thơ trở nên vui tươi. Đồng thời cũng góp phần biểu đạt nội dung bài thơ.
Cách trả lời 2:
- Cách gieo vần bài thơ Con chim chiền chiện:
+ Vần chân (cao - ngào, xanh - lanh, chi - thì, sà - cá, nhà - ta)
+ Vần lưng (chiền - chiện, vút - vút, cánh - xanh, cao - cao, chim - chim, chuyện - chuyện, bối rối, tưng - bừng)
- Bài thơ Con chim chiền chiện có nhịp thơ 2/2.
Cách trả lời 3:
- Bài thơ gieo vần chân cách quãng: cao – ngào, xanh – lanh, vợi – chói – nói – mỏi – hót – trời,
sữa – chứa, sà – ca – nhà - ta,…
- Ngắt nhịp chẵn 2/2 với giọng điệu nhanh nhẹn, gấp gáp.
→ Hiệu quả nghệ thuật: góp phần thể hiện hình ảnh con chim tự do bay lượn trong khoảng
không gian cao rộng, thoáng đãng.
-/Trên đây là gợi ý trả lời câu 1 trang 22: "Xác định vần và nhịp của bài thơ Con chim chiền chiện
và cho biết hiệu quả nghệ thuật của nó." thuộc nội dung soạn bài Ông Một sách Chân trời sáng
tạo đầy đủ nhất, đừng quên tham khảo trọn bộ Soạn văn 7 Chân trời sáng tạo

