
Soạn bài Ca dao Việt Nam sách Cánh Diều 

Chủ đề: Soạn văn 6 sách Cánh Diều 

Hướng dẫn soạn văn 6 bài Ca dao Việt Nam trang 42 Ngữ văn 6 tập 1 sách Cánh Diều  được biên 

soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. 

Soạn bài Ca dao Việt Nam sách Cánh Diều 

- Khi đọc ca đao, các em cần chú ý: 

+ Ca dao là một hình thức thơ ca dân gian truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam.  

+ Ca dao sử dụng nhiều thể thơ, trong đó nhiều bài viết theo thể lục bát. Mỗi bài ca dao ít nhất có 

hai dòng. 

+ Ca dao thể hiện các phương diện tình cảm, trong đó có tình cảm gia đình. Ba bài sau là ca dao 

vẻ tình cảm gia đình. 

Câu hỏi giữa bài - Soạn Ca dao Việt Nam (Cánh Diều) 

Trả lời câu hỏi trang 42 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 sách Cánh Diều 

Câu 1. Hãy chú ý đến thể thơ, vần nhịp, được sử dụng trong ba bài ca dao. 

- Thể thơ: Lục bát 

- Nhịp thơ: 2/2/2, 2/2/2/2 

- Vần: 

 Chữ thứ 6 câu 6 vần với chữ thứ 6 câu 8 

 Chữ thứ 8 câu 8 vần với chữa thứ 6 câu 6  

Câu 2. Ba bài ca dao trên sử dụng biện pháp tu từ nào? 

- Biện pháp tu từ so sánh đều được sử  trong cả 3 bài 

Câu hỏi cuối bài - Soạn Ca dao Việt Nam (Cánh Diều) 

Trả lời câu hỏi trang 43 Ngữ Văn 6 tập 1 sách Cánh Diều 

Câu 1. Mỗi bài ca dao nói về tình cảm nào trong gia đình? 

Hướng dẫn: 

- Tình cảm được thể hiện trong bài: 
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Soạn bài Ca dao Việt Nam sách Cánh Diều 

a. Tình cha mẹ bao la rộng lớn 

b. Lòng biết ơn, nhớ về quê hương cội nguồn của mình 

c, Tình cảm anh em 

Câu 2. Hãy chọn và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong một bài ca dao.  

Hướng dẫn: 

- Có thể chọn như sau: 

Phép so sánh: 

"công cha – núi Thái Sơn” 

"Nghĩa mẹ – nước trong nguồn” 

=> tác dụng: tăng sức gợi tả gợi cảm cho câu ca dao. nhấn mạnh sự hy sinh lớn lao của cha mẹ 

dành cho con cái, một tình yêu thương bao la vô bờ bến mà không gì có thể đo đếm được.  

Câu 3. Em thích bài ca dao nào nhất? Vì sao? 

Hướng dẫn: 

- Em thích bài ca dao thứ 2 vì bài ca dao nhắc nhở chúng ta sêc lé sống phải, biết ơn ch ông, nhớ 

về quê hương cội nguồn của mình. 

Câu 4. Nếu vẽ minh họa cho bài ca dao thứ nhất, em sẽ vẽ như thế nào? Hãy vẽ hoặc miêu tả nội 

dung bức tranh bằng lời. 

Các em tự vẽ 

~/~ 

Với toàn bộ tài liệu hướng dẫn soạn bài Ca dao Việt Nam trang 42 Ngữ Văn 6 tập 1 sách Cánh 

diều, hi vọng các em sẽ chuẩn bị bài học tốt nhất trước khi tới lớp. Chúc các em học tốt!  

 


