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Hướng dẫn soạn văn 6 bài Em bé thông minh trang 42 sgk Ngữ văn 6 tập 1 bộ sách Chân trời 

sáng tạo được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. 

Soạn bài Em bé thông minh (Chân trời sáng tạo) 

Dưới đây là gợi ý trả lời các câu hỏi trong 3 phần của bài học 

Chuẩn bị đọc - Soạn bài Em bé thông minh (Chân trời sáng tạo) 

Câu 1. Người như thế nào được xem là người thông minh? 

Trả lời: 

- Thông minh là tính từ chỉ người có trí tuệ vượt trội hơn người; có năng lực hiểu nhanh, tiếp thu 

nhanh mọi vấn đề. Cụm từ “thông minh” cũng có thể được giải nghĩa là khôn khéo, nhanh trí, 

biết cách ứng phó mau lẹ đối với những tình huống xấu xảy đến bất ngờ. 

- Người thông minh là người có sự nhận thức, năng lực hiểu nhanh, tiếp thu nhanh mọi vấn đề, 

có khả năng ứng biến vả tìm ra cách xử lí nhanh chóng mọi tình huống, vấn đề khó khăn trong 

cuộc sống (ví dụ như giải một bài toán khó, tìm ra cách làm nhanh....) 

Câu 2. Theo em, người thông minh có thể giúp ích gì cho mọi người? 

Trả lời: 

Người thông minh có thể giúp mọi người tìm được phương án giải quyết nhanh những khó khăn 

trong cuộc sống; tìm ra cách làm hay, rút ngắn thời gian và mang lại hiệu quả cao. 

Trải nghiệm cùng văn bản - Soạn bài Em bé thông minh (Chân trời sáng tạo) 

Câu 1. Theo em ai sẽ là người giải quyết thử thách này? Người đó có thành công không? 

Trả lời: 

Theo em, cậu bé sẽ tiếp tục giải câu đố của vua vì cậu bé đã bộc lộ trí thông minh của mình qua 

câu đố đầu tiên nên nhà vua muốn thử thách thêm cậu bé lần nữa. 

Câu 2. Liệu trong phần tiếp theo, em bé có phải vượt qua những thử thách nữa hay không? 

Trả lời: 

Trong phần tiếp theo, cậu bé sẽ tiếp tục trải qua những khó khăn và thử thách lớn hơn và qua đó 

thể hiện trí thông minh của cậu bé khiến mọi người phải thực sự khâm phục. 

Câu 3. Chi tiết em bé "hát lên một câu" cho em biết điều gì về nhân vật này? 
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Gợi ý: 

Trước câu đố hóc búa không ai giải được, cậu bé vừa chơi đùa vừa cất lên câu hát, thể hiện sự 

hồn nhiên của cậu bé, thử thách không khiến cậu phải cảm thấy sợ hãi. 

Suy ngẫm và phản hồi - Soạn bài Em bé thông minh (Chân trời sáng tạo) 

Câu 1. Truyện Em bé thông minh kể về kiểu nhân vật nào trong truyện cổ tích? 

Trả lời câu 1 trang 46 Ngữ văn 6 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Truyện Em bé thông minh kể về kiểu nhân vật thông minh. 

Câu 2. Đọc đoạn văn sau: 

Hồi đó, có một nước láng giềng lăm le muốn chiếm bờ cõi nước ta. Để dò xem bên này có nhân 

tài hay không, họ sai sứ đưa sang một cái vỏ ốc vặn rất dài, rỗng hai đầu, đố làm sao xâu một sợi 

chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc. 

Đây là lời của người kể chuyện hay lời nhân vật? Vì sao em cho là như vậy? 

Trả lời câu 2 trang 46 Ngữ văn 6 tập 1 Chân trời sáng tạo 

"Hồi đó, có một nước láng giềng lăm le muốn chiếm bờ cõi nước ta. Để dò xem bên này có nhân 

tài hay không, họ sai sứ đưa sang một cái vỏ ốc vặn rất dài, rỗng hai đầu, đố làm sao xâu một sợi 

chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc." là lời của người kể chuyện vì đây là phần lời người kể đang 

tường thuật lại sự việc diễn ra. 

Câu 3. Trong truyện, em bé đã vượt qua những thử thách nào? Các thử thách ấy có ý nghĩa gì 

trong việc thể hiện phẩm chất của nhân vật em bé thông minh? 

Trả lời câu 3 trang 46 Ngữ văn 6 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Trong truyện, em bé đã vượt qua 4 thử thách: 

- Lần thứ nhất: Trả lời câu hỏi phi lí của viên quan, khi viên quan hỏi cha cậu cày mỗi ngày được 

mấy đường. 

- Lần thứ hai: nhà vua bắt dân làng cậu bé nuôi trâu đực phải đẻ được con. 

- Lần thứ ba: Trả lời câu đố vua giao cho chính mình, làm sao thịt một con chim sẻ phải dọn 

thành ba cỗ thức ăn. 

- Lần thứ tư: câu đố hóc búa của sứ thần xâu sợi chỉ mềm qua đường ruột ốc xoắn dài.. 
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=> Cậu bé đã trải qua các thử thách theo cấp độ khó tăng dần, đòi hỏi cậu bé phải suy nghĩ, dùng 

trí để giải quyết câu đố hóc búa. Qua đó, người đọc ngày càng thấy rõ sự thông minh, nhanh 

nhẹn, tài năng  

Câu 4. Em đánh giá như thế nào về kết thúc của truyện? 

Trả lời câu 4 trang 46 Ngữ văn 6 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Truyện kết thúc có hậu, em bé được phong làm trạng nguyên, được tặng dinh thự. Đó là phần 

thưởng xứng đáng với tài năng, trí tuệ của em. 

Câu 5. Theo em, chủ đề của truyện em bé thông minh là gì? 

Trả lời câu 5 trang 46 Ngữ văn 6 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Chủ đề của truyện là đề cao trí thông minh dân gian, trí thông minh được đúc rút từ hiện thực 

cuộc sống, kinh nghiệm đời sống lao động vô cùng phong phú. 

Câu 6. Lời giải đố của các nhân vật thông minh trong truyện cổ tích thường dựa vào kiến thức từ 

đời sống. Việc tích lũy kiến thức từ đời sống có tác dụng gì đối với chúng ta. 

Trả lời câu 6 trang 46 Ngữ văn 6 tập 1 Chân trời sáng tạo 

Việc tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tế từ hiện thực đời sống rất quan trọng đối với mỗi 

chúng ta. Những điều đó giúp chúng ta có thể giải quyết những tình huống từ thực tiễn mà kiến 

thức được học qua sách vở không thể giải đáp hết được. 

-/- 

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần soạn bài Em bé thông minh 

trang 42 Ngữ văn 6 tập 1 (Chân trời sáng tạo). Chúc các em học tốt. 
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