Những chi tiết nào liên quan đến lịch sử trong truyện Sự tích Hồ Gươm

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời câu hỏi 3 trang 28 Ngữ văn 6 tập 1 Cánh Diều về những sự kiện
chính trong truyện Sự tích Hồ Gươm thuộc nội dung phần Soạn bài Sự tích Hồ Gươm sách Cánh
Diều tại nhà.

Những chi tiết nào liên quan đến lịch sử
- Vào thời giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam, chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều chuyện
bạo ngược.
- Ở vùng Lam Sơn, nghĩa quân nổi dậy chống lại chúng, nhưng trong buổi đầu thế lực còn non
yếu nên nhiều lần nghĩa quân bị thua.
- Từ khi có gươm, uy thế của nghĩa quân vang khắp nơi, chiến thắng giặc Minh vang dội.

Những chi tiết hoang đường, kì ảo
- Ba lần thả lưới đều vớt được duy nhất một lưỡi gươm.
- Lưỡi gươm sáng rực một góc nhà, Lê lợi cầm lên xem và thấy có 2 chữ "Thuận Thiên" khắc
sâu vào lưỡi gươm.
- Khi bị giặc đuổi, Lê Lợi đi qua một khu rừng thấy có ánh sáng trên ngọn cây đa, ông trèo lên
mới biết là một chuôi gươm nạm ngọc.
- Đem tra gươm vào chuôi thì vừa như in
- Lưỡi gươm tự nhiên động đậy.
- Rùa Vàng không sợ người, tiến về phía thuyền vua, nó đứng nổi trên mặt nước và nói "Xin bệ
hạ hoàn gương lại cho Long Quân".
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Trên đây là gợi ý trình bày những chi tiết liên quan đến lịch sự và những chi tiết hoang đường,
kì ảo trong truyện Sự tích Hồ Gươm, hay cũng là giúp các em trả lời câu 3 trang 28 SGK Ngữ
văn 6 tập 1 bộ Cánh Diều, đừng quên tham khảo trọn bộ Soạn văn 6 sách Cánh Diều!

