
Dẫn ra một số câu văn thể hiện cảm xúc của nhân vật tôi khi gặp lại mẹ trong Trong lòng mẹ 

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi 3 trang 54 sách giáo khoa Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều nằm 

trong nội dung bài Soạn bài Trong lòng mẹ (Cánh Diều) với yêu cầu: Dẫn ra một số câu văn thể 

hiện cảm xúc của nhân vật “tôi” khi gặp lại mẹ. Từ đó, hãy nêu nhận xét về nhân vật này. 

Câu hỏi 

Dẫn ra một số câu văn thể hiện cảm xúc của nhân vật “tôi” khi gặp lại mẹ. Từ đó, hãy nêu nhận 

xét về nhân vật này. 

Trả lời câu hỏi 3 trang 54 sgk Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều 

Một số câu văn thể hiện cảm xúc của nhân vật “tôi” khi gặp lại mẹ 

- Chiều hôm đó, tan buổi học ở trường ra, tôi chợt thoáng thấy một bóng người ngồi trên xe kéo 

giông giống mẹ tôi. Tôi liền đuổi theo dọi bối rối: Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ ơi! ... 

- Tôi thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, và khi trèo lên xe, tôi ríu cả chân lại. Mẹ tôi vừa kéo tay 

tôi, xoa đầu tôi hỏi, thì tôi òa lên khóc rồi cứ thế nức nở. 

- Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi 

lại tươi đẹp như thuở còn sung túc? 

- Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác 

ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt. 

- Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ, để bàn tay 

người mẹ vuốt ve từ trên trán xuống cằm, và gãi rôm ở sống lưng cho, mới thấy người mẹ có một 

êm dịu vô cùng. 

Nhận xét về nhân vật "tôi" 

  Hình ảnh nhân vật chú bé Hồng khiến người đọc xúc động với tình mẫu tử thiêng liêng, cao 

quý. Khi “thoáng thấy một bóng người ngồi trên xe kéo”, chú bé đã vội vã chạy đuổi theo từ đây 

ta thấy được tâm trạng hồi hộp, niềm khát khao mong được gặp mẹ của Hồng. Tâm trạng cô đơn 

khi thiếu vắng mẹ và mong ước cháy bỏng được gặp lại mẹ của Hồng được bộc lộ rõ qua những 

suy nghĩ, những giả thiết ngây thơ, trong sáng mà chứa đựng nhiều nỗi đau. 

~/~ 

Trên đây là gợi ý trả lời câu 3 trang 54 SGK Ngữ văn 6 tập 1 bộ Cánh Diều, đừng quên tham 

khảo trọn bộ Soạn văn 6 Cánh Diều! 

https://doctailieu.com/soan-bai-trong-long-me-canh-dieu
https://doctailieu.com/soan-van-6-sach-canh-dieu

