
HƯỚNG DẪN SOẠN VĂN LỚP 6 

BÀI CHÂN, TAY, MẮT, MŨI, MIỆNG. 

I. Về thể loại 

– Truyện ngụ ngôn là thể loại văn xuôi nó có ý nghĩa giáo dục sâu sắc tạo cho con người nền 

tảng và những bài học kinh nghiệm đáng quý trong cuộc sống này. 

– Cần có những câu chuyện như vậy để làm thức tỉnh những sai lệch của con người. 

II. Tóm tắt Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng 

Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai vì ghen tị với lão Miệng chỉ ăn mà không làm gì cả nên 

bàn nhau để mặc lão Miệng, không cho lão ăn gì nữa. Mặc lão Miệng tha hồ ngạc nhiên, sửng 

sốt, sau khi thông báo cho lão Miêng biết, cả bọn kéo nhau ra về. 

Một ngày, hai ngày, ba ngày… cả bọn đã thấy mệt mỏi rã rời. Không ai làm nổi việc gì nữa. Đến 

ngày thứ bảy thì không ai còn chịu nổi. Bác Tai là người nhận ra sai lầm đầu tiên, bèn nói rõ phải 

trái, rủ cả bọn đến xin lỗi lão Miệng và lại cho lão ăn như xưa. Ăn xong ai nấy đều khoẻ trở lại. 

Chúng hiểu rằng lão Miệng tuy thế nhưng cũng có công việc của lão, một công việc rất quan 

trọng, liên quan đến tính mạng của cả bọn. 

Từ đó lão Miệng, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai lại sống hoà thuận, ai làm việc nấy, 

không ai còn ghen tị với ai nữa. 

III. Hướng dẫn soạn bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng chi tiết 

Giải câu 1 (Trang 116 SGK ngữ văn 6 tập 1) 

Vì sao cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai so bì với lão Miệng? 

Trả lời: 

Lập luận của cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai xuất phát từ những biểu hiện bề ngoài: Mắt 

phải nhìn, Tay phải làm, Chân phải đi, Tai phải nghe… Tất cả dường như đều phải phục vụ cho 

Miệng, và theo họ – Miệng chỉ việc hưởng thụ, chẳng phải làm gì. 

Giải câu 2 (Trang 116 SGK ngữ văn 6 tập 1) 

Truyện mượn các bộ phận của cơ thể người để nói chuyện con người. Có thể ví cơ thể người như 

một tổ chức, một cộng đồng, v.v… mà Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng là những cá nhân trong tổ 

chức, cộng đồng đó. Từ mối quan hệ này, truyện nhằm khuyên nhủ, răn dạy con người điều gì? 

Trả lời: 



Truyện mượn các bộ phận của cơ thể người để nói chuyện con người. Có thể ví cơ thể người như 

một tổ chức, một cộng đồng,… mà Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng là những cá nhân trong tổ chức 

cộng đồng đó. Từ mối quan hệ này, truyện khuyên nhủ con người: 

– Mỗi cá nhân không thể tồn tại nếu tách khỏi mối quan hệ mật thiết với cộng đồng. Mỗi cộng 

đồng đều có tổ chức, mối quan hệ liên đới chặt chẽ, tự quy định chức năng thích hợp. 

– Sống trong cộng đồng, cần có tinh thần “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”. 

IV. Soạn phần luyện tập Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng 

Giải câu hỏi – Luyện tập Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng (Trang 116 SGK ngữ văn 6 tập 1) 

Câu hỏi: Hãy nhắc lại định nghĩa truyện ngụ ngôn và tên gọi của những truyện ngụ ngôn đã học. 

Trả lời: 

Truyện ngụ ngôn là loại truyện kể, bằng văn xuôi hoặc văn vần, mượn chuyện về loài vật, đồ vật 

hoặc chính con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người, nhằm khuyên nhủ, răn dạy con 

người ta bài học nào đó trong cuộc sống. 

Những truyện ngụ ngôn đã học: 

– Ếch ngồi đáy giếng 

– Thầy bói xem voi 

– Đeo nhạc cho mèo 

– Chân, tay, tai, mắt, miệng 



 

 


