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Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi 7 trang 65 SGK Ngữ văn 6 tập 1 - Kết nối tri thức, phần 

sau khi đọc của nội dung Soạn bài Gió lạnh đầu mùa Kết nối tri thức với nội dung chính 

về: Điểm giống nhau và khác nhau giữa cô bé bán diêm và Hiên trong Gió lạnh đầu mùa. 

Câu hỏi 

Hãy chỉ ra một vài điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật cô bé 

bán diêm (Cô bé bán diêm) và Hiên (Gió lạnh đầu mùa). 

Trả lời 

Điểm giống nhau của cô bé bán diêm và nhân vật Hiên trong 

Gió lạnh đầu mùa là:  

Hai cô bé đều là những cô bé nhỏ tuổi, có hoàn cảnh nghèo khó, thiếu thốn, không có 

được những điều tưởng chừng đơn giản như bao người khác. 

Điểm khác nhau giữa cô bé bán diêm và Hiên (Gió lạnh đầu 

mùa) là: 

Điểm khác nhau giữa cô bé bán diêm và Hiên (Gió lạnh đầu mùa) 
 Cô bé bán diêm Hiên 

Cuộc 

sống 

Cuộc sống gặp nhiều bất hạnh, 

không có được sự yêu thương, bảo 

vệ từ phía gia đình.  

Còn nhỏ tuổi đã phải đi kiếm tiền 

mang về cho bố, nếu không có tiền 

mang về sẽ bị bố mắng chửi. 

Không nhận được sự đồng cảm, chia 

sẻ, yêu thương của những người 

xung quanh. 

Hiên có mẹ vẫn luôn ở bên mình, có thiếu 

thốn nhưng mẹ vẫn yêu thương, bao bọc 

con. 

Được vui chơi cùng bạn bè cùng trang lứa. 

Nhận được sự quan tâm, chia sẻ của hai chị 

em Sơn và cả mợ Sơn. 

Kết 

cục 

Cô bé bán diêm chết trong lạnh lẽo, 

cô độc. Cái chết là sự chấm dứt cuộc 

sống, chấm dứt đau khổ trong cuộc 

đời ngắn ngủi của em. 

Hiên sẽ có áo mới nhờ sự giúp đỡ từ mẹ của 

Sơn. Đây không chỉ là việc Hiên có áo mặc 

mà còn là sự chia sẻ, giúp đỡ, luôn bảo vệ 

trẻ em dù bất kì hoàn cảnh nào. 
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Trên đây là nội dung gợi ý trả lời câu 8 trang 74 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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