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Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi 4 trang 9 SGK Ngữ văn 6 tập 2 - Kết nối tri thức, phần 

sau khi đọc của nội dung Soạn bài Thánh Gióng Kết nối tri thức với nội dung chính về: 

Chiến công phi thường mà Gióng đã làm nên và  ý nghĩa của hình tượng Gióng 

Câu hỏi 

Chiến công phi thường mà Gióng đã làm nên là gì? Em hãy nêu ý 

nghĩa của hình tượng Gióng. 

Trả lời 

- Chiến công phi thường mà Gióng đã làm nên là: Một mình đánh tan giặc Ân 

xâm lược. 

Gióng đánh thắng giặc Ân với những chi tiết phi thường để tạo nên một chiến công phi 

thường: 

+ Ăn không biết no, phải nhờ tất cả bà con làng xóm góp gạo để nuôi lớn Gióng. 

+ Đánh đuổi giặc bằng những binh khí tốt nhất, đặc biệt nhất từ những người thợ có tay 

nghề: Ngựa sắt phun lửa, áo giáp sắt khổng lồ... 

+ Giặc quá mạnh, vũ khí cũng bị hỏng thì Gióng đã dùng chính sức mạnh của mình để 

nhổ cả cụm tre để làm vũ khí tối thượng. 

+ Gióng đánh thắng giặc Ân thì để lại tất cả mũ áo giáp, chỉ một mình một ngựa bay về 

trời. 

- Ý nghĩa của hình tượng Thánh Gióng. 

Thánh Gióng là hình tương tiêu biểu, rực rỡ nhất của người anh hùng đánh giặc giữ 

nước.  

Thánh Gióng mang trong mình sức mạnh của cả cộng đồng khi đang ở buổi đầu dựng 

nước: sức mạnh vô hạn của tự nhiên đất nước; sức mạnh và ý chí của nhân dân: những 

người thợ thủ công tài ba, người nông dân anh hùng, những binh lính đã cùng chiến đấu, 

cùng hi sinh... 

Tầm vóc khổng lồ của Thánh Gióng là biểu tượng cho sự kết tinh của tất cả các sức mạnh 

đó: "người anh hùng Gióng" là kết tinh của mọi khả năng anh hùng trong thực tiễn: nhân 

dân lao động anh hùng, phương tiện, vũ khí anh hùng, thiên nhiên, đât nước anh hùng." 

(Theo Cao Huy Đỉnh). 
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Trên đây là nội dung gợi ý trả lời câu 4 trang 9 sgk Ngữ văn 6 tập 2 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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