Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi 6 trang 65 SGK Ngữ văn 6 tập 1 - Kết nối tri thức, phần
sau khi đọc của nội dung Soạn bài Cô bé bán diêm Kết nối tri thức với nội dung chính về:
Chỉ ra ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết, hình ảnh tương phản trong cô bé bán diêm.
Câu hỏi

Trong truyện, tác giả đã sử dụng nhiều chi tiết, hình ảnh tương phản
như: cảnh đoàn tụ của các gia đình đêm giao thừa với tình cảnh đối rét,
đơn độc ngoài đường phố của cô bé bán diêm; không khí tươi vui của
ngày đầu năm mới với cảnh tượng em bé chết rét nơi xó tường;.... Em
hãy chỉ ra ý nghĩa, tác dụng của một vài chi tiết, hình ảnh đó.
Trả lời
* Những hình ảnh tương phản trong truyện Cô bé bán diêm:
Những hình ảnh tương phản trong truyện Cô bé bán diêm
Cô bé bán diêm
Những người khác
Dò dẫm trong đêm giao thừa với đầu trần và đôi chân Mọi người đều rảo bước rất
không giày.
nhanh.
Em lang thang trên đường, tóc bết tuyết.
Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực.
Cả dãy phố sực nức mùi ngỗng
Em bé đói, khát cả ngày không có gì trong bụng.
quay.
Em chết rét trong đêm giao thừa ở một xó tường.
Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà.
* Tác dụng của những hình ảnh tương phản trong truyện Cô bén bán diêm:
- Cho thấy cuộc sống đảo lộn của cô bé bán diêm sau khi người thân yêu ra đi vĩnh viễn,
gia đình gặp khó khăn.
- Sự thờ ơ, ích kỉ của mọi người với sự bất hạnh, đáng thương xung quanh mình, đặc biệt
là đối với trẻ thơ.
- Sự phân biệt giai cấp trong xã hội, những thứ vất vả, bất hạnh mà người nghèo, người
không có địa vị sẽ gặp phải.
* Ý nghĩa của những hình ảnh tương phản trong truyện Cô bé bán diêm:
- Nhà văn thể hiện một tình yêu thương, trân trọng, xót xa cho cô bé bán diêm nói riêng
và với mọi trẻ em gặp bất hạnh nói chung.
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- Tác giả cũng vẽ nên một bức tranh có màu sáng màu tối bày ra trước mắt người đọc để
truyền tải thông điệp: Lên án thái độ thờ ơ, lạnh lùng của mọi người đối với những mảnh
đời bất hạnh, đặc biệt là trẻ em.
- Trẻ em là để yêu thương, chở che chứ không phải bị đẩy ra đường kiếm tiền; rồi sợ hãi
việc trở về nhà vì mình không làm được điều mà người lớn mong muốn.
- Bài học rút ra sau khi học truyện Cô bé bán diêm cho mọi người là giúp đỡ người khác
một cách chân thành, đơn giản để sau đó không ai phải thốt lên câu "giá như" trước
những cảnh đời bất hạnh.
-/Trên đây là nội dung gợi ý trả lời câu 6 trang 65 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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