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Soạn văn 6 Củng cố, mở rộng trang 106 SGK Ngữ văn 6 tập 1 sách Kết nối tri thức và cuộc sống với 

hướng dẫn chi tiết viết bài văn kể lại  một trải nghiệm của em bằng cách trả lời chi tiết câu hỏi trong 

bài học. 

Soạn bài Củng cố, mở rộng bài 4 trang 106 - Kết nối tri thức 

Câu 1. Kẻ vào bảng theo mẫu sau và điền thông tin ngắn gọn về các văn bản đã học: 

Đặc điểm/Văn bản Chùm ca dao về quê hương đất nước Chuyện cổ nước mình Cây tre Việt Nam 

Biện pháp tu từ nổi bật    

Tình cảm, cảm xúc của tác giả    

Trả lời câu 1 trang 106 Ngữ văn 6 tập 1 Kết nối tri thức 

Đặc điểm/Văn bản Chùm ca dao về quê hương đất nước Chuyện cổ nước mình Cây tre Việt Nam 

Biện pháp tu từ nổi bật Ẩn dụ So sánh, ẩn dụ Nhân hóa, điệp ngữ 

Tình cảm, cảm xúc của tác giả Tình yêu quê hương, đất nước Tình yêu quê hương, đất nước Tình yêu quê hương, đất nước 

Câu 2. Tìm và đọc diễn tả một số bài thơ lục bát. 

Trả lời câu 2 trang 106 Ngữ văn 6 tập 1 Kết nối tri thức 

Bài Yêu lắm quê hương 

Em yêu từng sợi nắng cong 

Bức tranh thủy mặc dòng sông con đò 

Em yêu chao liệng cánh cò 

Cánh đồng mùa gặt lượn lờ vàng ươm 

Em yêu khói bếp vương vương 

Xám màu mái lá mấy tầng mây cao 

Em yêu mơ ước đủ màu 

Cầu vồng ẩn hiện mưa rào vừa qua 

Em yêu câu hát ơi à 

Mồ hôi cha mẹ mặn mà sớm trưa 

Em yêu cánh võng đong đưa 
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Cánh diều no gió chiều chưa muốn về 

Đàn trâu thong thả đường đê 

Chon von lá hát vọng về cỏ lau 

Trăng lên lốm đốm hạt sao 

Gió sông rười rượi hoa màu thiên nhiên 

Em đi cuối đất cùng miền 

Yêu quê yêu đất gắn liền bước chân. 

(Hoàng Thanh Tâm) 

-/- 

Với toàn bộ tài liệu hướng dẫn soạn bài Củng cố, mở rộng trang 106 - Ngữ văn 6 tập 1 - Kết nối tri 

thức, hi vọng các em sẽ chuẩn bị bài học tốt nhất trước khi tới lớp. Chúc các em học tốt môn Ngữ 

văn 6. 
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