
Soạn bài Non-bu và Heng-bu sách Chân trời sáng tạo 

Hướng dẫn soạn văn 6 bài Non-bu và Heng-bu trang 48 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 Non-bu và Heng-bu (Chân trời sáng tạo) 

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

HƯỚNG DẪN ĐỌC 

Câu 1 trang 51 sgk Ngữ văn 6 tập 1 (Chân trời sáng tạo) 

Em hãy chỉ ra các đặc điểm của truyện cổ tích được thể hiện trong văn bản Non-bu và Heng-bu. 

Trả lời 

Đặc điểm của truyện cổ tích được thể hiện trong văn bản Non-bu và Heng-bu: 

- Cốt truyện: truyện kể theo trình tự thời gian và kết thúc có hậu, người ở hiền gặp lành, kẻ độc 

ác bị trừng trị. Trong truyện có các yếu tố hoang đường, kì ảo: người em bổ hạt bầu ra, nhả ra 

trân châu, hồng ngọc, tiền bạc; người anh bổ quả bầu thì hiện ra các tráng sĩ, yêu tinh… 

- Kiểu nhân vật: truyện thuộc kiểu nhân vật bất hạnh, người em út bị người anh tham lam chiếm 

đoạt gia tài do cha mẹ để lại, phải trải qua nhiều thử thách và đổi đời, được hạnh phúc dài lâu. 

- Phẩm chất nhân vật: thông qua những hành động, các nhân vật thể hiện phẩm chất của mình.  

+ Nhân vật người em bộc lộ phẩm chất hiền lành, tốt bụng, có tấm lòng nhân hậu.  

+ Nhân vật người anh trai tham lam, độc ác, tàn nhẫn. 

- Truyện thể hiện ước mơ của nhân dân về một xã hội công bằng, cái thiện chiến thắng cái ác, 

người hiền lành sẽ được đền đáp xứng đáng, kẻ độc ác bị trừng trị. 

Câu 2 trang 51 sgk Ngữ văn 6 tập 1 (Chân trời sáng tạo) 

Em rút ra bài học gì sau khi đọc văn bản này? 

Trả lời 

Qua văn bản Non-bu và Heng-bu này, em rút ra được bài học là: trong cuộc sống cần phải biết 

yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ người khác, sống hiền lành, thiện lương, không lam tham và chỉ biết 

lợi ích của bản thân. 

-/- 

https://doctailieu.com/soan-bai-non-bu-va-heng-bu-sach-chan-troi-sang-tao


Soạn bài Non-bu và Heng-bu sách Chân trời sáng tạo 

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần soạn bài Non-bu và Heng-bu 

trang 48 Ngữ văn 6 tập 1 (Chân trời sáng tạo). Chúc các em học tốt. 

Chi tiết tài liệu Soạn văn 6 sách chân trời sáng tạo 
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