
Những điểm có thật trong Bài học đường đời đầu tiên 

 

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi 6 trang 10 SGK Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều với yêu cầu: Nhà 

văn Tô Hoài từng chia sẻ: “Nhân vật trong truyện đồng thoại được nhân cách hoá trên cơ sở 

đảm bảo không thoát li sinh hoạt có thật của loài vật.”. Dựa vào những điều em biết về loài dế, 

hãy chỉ ra những điểm “có thật” như thế trong văn bản, đồng thời, phát hiện những chi tiết đã 

được nhà văn “nhân cách hoá”. nằm trong nội dung bài Soạn Bài học đường đời đầu tiên (Cánh 

Diều) 

Câu hỏi 

Nhà văn Tô Hoài từng chia sẻ: “Nhân vật trong truyện đồng thoại được nhân cách hoá trên cơ sở 

đảm bảo không thoát li sinh hoạt có thật của loài vật.”. Dựa vào những điều em biết về loài dế, 

hãy chỉ ra những điểm “có thật” như thế trong văn bản, đồng thời, phát hiện những chi tiết đã 

được nhà văn “nhân cách hoá”. 

Trả lời câu hỏi 6 trang 10 sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều 

Những điểm “có thật” ở loài dế mà tác giả miêu tả: 

 Đôi càng mẫm bóng. 

 Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. 

 Người rung rinh một màu nâu bóng mỡ, soi gương được và rất ưa nhìn. 

 Đầu to ra, nổi từng tảng rất bướng. 

 Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp. 

Những chi tiết thực ấy được tác giả khéo léo nhân hóa, gắn với những hành 

động, cử chỉ, tính cách của con người như: 

 Tên nhân vật được viết hoa như tên người, nhân hóa con vật như một con người  

 Dế Mèn xưng tôi, có những hành động như người như: ăn uống điều độ, siêng tập thể 

dục, trịnh trọng, khoan thai, đi đứng oai vệ, cà khịa với tất cả bà con lối xóm 

 Tính cách như con người: hống hách, kiêu căng, ngạo mạn,... 

~/~ 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 6 trang 10 SGK Ngữ văn 6 tập 2 bộ Cánh Diều, đừng quên tham 

khảo trọn bộ Soạn văn 6 Cánh Diều! 

https://doctailieu.com/soan-bai-hoc-duong-doi-dau-tien-canh-dieu
https://doctailieu.com/soan-bai-hoc-duong-doi-dau-tien-canh-dieu
https://doctailieu.com/soan-van-6-sach-canh-dieu

