Những chi tiết nào chứng tỏ nhân vật tôi trong thời thơ ấu của Honda đã rất yêu thích máy móc?

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi 1 trang 64 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều với yêu cầu:
"Những chi tiết nào chứng tỏ nhân vật “tôi” thời thơ ấu đã rất yêu thích máy móc?" nằm trong
nội dung bài Soạn bài Đồng Tháp Mười mùa nước nổi
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Những chi tiết chứng tỏ nhân vật "tôi" thời thơ ấy rất thích máy móc
- Tự nhận ra được sở thích của bản thân khi đến thăm tiệm xay lúa
(Tuy còn nhỏ, chưa hiểu việc rèn những miếng sắt vụn làm gì nhưng tôi rất thích thú với công
việc đập búa “chùm cheng”, sửa chữa đồ dùng và làm ra công cụ làm nông.)
- Thích thú ngắm nhìn các loại máy móc ở cửa tiệm xay lúa và tiệm xẻ gỗ
(bị lôi cuốn bởi âm thanh “bùm chát, bùm chát” của máy nổ và luồng khói xanh có mùi dầu
cháy rất khó tả.)
- Chưa được đi học, nhưng tôi rất thích chơi đùa với máy móc và động cơ.
- Chỉ cần nhìn máy móc chuyển động tôi cũng thấy sung sướng không diễn tả được
- Đi học thì thích thú với pin, ống nghiệm và máy móc.
- Cảm phục những chú thợ điện với máy móc, kìm, tuốc nơ vít, dây cáp khi lần đầu tiên làng có
điện
(Cho đến giờ, tôi vẫn nhớ lần đầu tiên làng tôi có điện. Lúc đó, tôi vô cùng cảm phục những chú
thợ điện với túi đồ nghề gồm kìm, tuốc nơ vít cột ngang lưng trèo lên cột điện nối dây cáp)
- Tò mò, chạy đuổi theo chiếc ô tô cả đoạn dài chỉ để gí mũi xuống mặt đất tò mò về dầu mặc dù
mùi rất khó chịu.
- Trốn học, một mình lẻn đi xem máy bay, về nhà bắt chước theo chú phi công
~/~
Trên đây là gợi ý trả lời câu 1 trang 64 SGK Ngữ văn 6 tập 1 bộ Cánh Diều, đừng quên tham
khảo trọn bộ Soạn văn 6 Cánh Diều!

