
Soạn văn 6 Kết nối tri thức – Doctailieu.com biên soạn 

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi 3 trang 28 phần sau khi đọc của nội dung Soạn bài Bắt 

nạt Kết nối tri thức với nội dung chính về: Bài thơ nói chuyện bắt nạt mà vẫn ẩn chứa ý vị 

hài hước, em hãy chỉ ra biểu hiện của ý vị hài hước đó. 

Câu hỏi: 

Bài thơ nói chuyện bắt nạt mà vẫn ẩn chưa ý vị hài hước. Hãy chỉ ra một 

số biểu hiện của ý vị hài hước đó. 

Trả lời câu 3 trang 28 Ngữ văn 6 tập 1 Kết nối tri thức 

Bài thơ nói chuyện bắt nạt mà vẫn ẩn chứa ý vị hài hước. Những biểu hiện của ý vị hài 

hước đó là: 

1. Sao không ăn mù tạt/ Đối diện thử thách đi?/.../Sao không trêu mù tạt? 

Mù tạt là loại gia vị được chế biến từ cây họ cải, mù tạt có vị cay nồng. 

=> Thể hiện sự khôn khéo khi ví những người bắt nạt bạn với những kẻ hèn hạ, chỉ dám 

bắt nạt người yếu thế chứ không dám động tới những thứ "khó xơi". 

2. Đừng bắt nạt mèo, chó/ Đừng bắt nạt cái cây...Vì bắt nạt dễ lây 

Bắt nạt chó mèo, bắt nạt cái cây? Thật buồn cười, ai lại đi bắt nạt chó mèo hay cái cây cơ 

chứ. Nhưng các em cần hiểu: 

=> Tác giả hiểu được căn nguyên và cả đặc tính của bắt nạt nhưng sử dụng những sự vật, 

sự việc thật gần gũi để chỉ cho các bạn hiểu được việc bắt nạt có thể bị ảnh hưởng từ 

người này sang người khác, từ đối tượng này qua đối tượng khác. 

3. Cứ đến bắt nạt tớ/Bị bắt nạt quen rồi/Vẫn không thích bắt nạt/Vì bắt nạt rất hôi! 

- Nhân vật thử thách những ai bắt nạt người khác đọc bài thơ này và đến gặp mình.  

=> Thể hiện thái độ, tính cách mạnh mẽ, muốn giúp đỡ, bảo vệ bạn bị nạt của nhân vật.  

- Đồng thời, nhân vật cũng đưa ra tình huống đã bị bắt nạt nhiều lần rồi nhưng vẫn không 

thích bị bắt nạt 

=> Tác giả đã thể hiện một cách vui vẻ, hài hước việc "bị bắt nạt" và "không thích bắt 

nạt" 

- So sánh việc bị bắt nạt là “rất hôi”. 
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=> Cho thấy rõ thêm việc bắt nạt người khác là xấu xa, chẳng đẹp đẽ gì. 

-/- 

Trên đây là nội dung gợi ý trả lời câu 3 trang 28 sgk Ngữ văn 6 tập 1 sách Kết nối tri 

thức. Các bạn tham khảo thêm trọn bộ Soạn văn 6 Kết nối tri thức để học Ngữ văn 6 thật 

tốt nhé. 
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