
HƯỚNG DẪN SOẠN VĂN LỚP 6 

BÀI: LUYỆN NÓI KỂ CHUYỆN 

Giải đề 1 (Trang 111 SGK ngữ văn 6 tập 1) 

Kể về một chuyến về quê. 

Trả lời: 

a) Mở bài: Lý do về thăm quê, về quê với ai ? 

b) Thân bài: 

– Cảm xúc khi được về quê 

– Quang cảnh chung của quê hương 

– Gặp họ hàng ruột thịt 

– Thăm mộ tổ tiên 

– Gặp bạn bè cùng tuổi 

– Dưới mái nhà người thân 

– Phút chia tay 

c) Kết bài: Cảm nghĩ về chuyến về quê 

Giải đề 2 (Trang 111 SGK ngữ văn 6 tập 1) 

Kể về một cuộc thăm hỏi gia đình liệt sĩ neo đơn. 

Trả lời: 

a) Mở bài: Giới thiệu chung: Thời gian, thành phần tham dự, đối tượng được thăm. 

b) Thân bài: Kể lại diễn biến cuộc đi thăm: 

– Mục đích cuộc đi thăm. 

– Các sự việc cụ thể trong buổi thăm viếng (hỏi thăm sức khoẻ, tặng quà, giúp đỡ một số việc 

cần thiết,…). 

– Thái độ, tình cảm của người đến thăm và người được thăm. 



c) Kết bài: Cảm nghĩ của em (Hiểu rõ thêm về đạo lí của dân tộc ta. Biết ơn và có trách nhiệm 

đối với những gia đình có công với cách mạng…) 

Giải đề 3 (Trang 111 SGK ngữ văn 6 tập 1) 

Kể về một cuộc đi thăm di tích lịch sử. 

Trả lời: 

a) Mở bài: Giới thiệu chung: Cuộc đi do ai tổ chức? Đi vào dịp nào? Thăm di tích nào? 

b) Thân bài: Diễn biến cuộc đi thăm: 

– Tả lại cảnh đẹp mà em đã đến thăm. 

– Kể lại những chi tiết thú vị nhất trong chuyến đi. 

c) Kết bài: Cảm nghĩ của em: 

– Gắn bó hơn với bạn bè, thầy cô… 

– Hiểu và yêu thêm quê hương, đất nước. 

Giải đề 4 (Trang 111 SGK ngữ văn 6 tập 1) 

Kể về một chuyến ra thành phố. 

Trả lời: 

a) Mở bài: Lý do ra thành phố?, Đi với ai ? Ấn tượng chung ? 

b) Thân bài: 

– Trước khi lên đường: 

+ Tâm trạng 

+ Việc chuẩn bị 

– Lên đường: 

+ Không khí trên xe 

+ Quang cảnh hai bên đường 

– Đến nơi: 



+ Quang cảnh chung 

+ Diễn biến cuộc tham quan ( nghe thuyết minh, quan sát thực tế, chụp hình lưu niệm, mua sắm, 

xem văn nghệ?) 

+ Tâm trạng 

c) Kết bài: Cảm nghĩ sau chuyến đi. 

 

 


