
Những chi tiết hiện thực và mộng ảo khắc hoạ hoàn cảnh và mơ ước của cô bé bán diêm 

 

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi 2 trang 20 SGK Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều nằm trong nội 

dung bài Soạn Cô bé bán diêm sách Cánh Diều với yêu cầu: "Thời gian, địa điểm diễn ra câu 

chuyện cho biết điều gì về cảnh ngộ của em bé?"  

Câu hỏi 

Hãy tìm những chi tiết hiện thực và mộng ảo mà nhà văn đã sáng tạo ra để khắc hoạ hoàn cảnh 

và mơ ước của cô bé bán diêm. Qua đó, em có nhận xét gì về nhân vật này? 

Trả lời câu hỏi 2 trang 20 sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều 

Những chi tiết hiện thực và mộng ảo mà nhà văn đã sáng tạo ra để khắc hoạ 

hoàn cảnh và mơ ước của cô bé bán diêm 

- Chi tiết hiện thực: 

 Tuyết phủ kín mặt đất, gió bấc thổi vun vút 

 Trước mặt em là những bức tường dày đặc và lạnh lẽo 

 Chỉ có trời đầy sao 

 Không hề có bà, vẫn chỉ có mình em trong gió rét 

 Em bé đã chết trên nền tuyết giá lạnh 

- Chi tiết mộng ảo: 

 Lò sưởi bằng sắt có những hình nổi bằng đồng bóng nhoáng 

 Tường được thay bằng tấm rèn bằng vài màu, trong nhà có bàn ăn dọn sẵn, khăn trải bàn 

trắng tinh, trên bàn toàn bát đĩa bằng sứ quý giá và có cả một con ngỗng quay. Ngỗng 

nhảy ra khởi đĩa mang cả dao ăn, phuốc-sét cắm trên lưng tiến về phía em 

 Hiện ra một cây thông Noen lớn, trang trí lộng lẫy hơn cây mà em đã thấy năm ngoái qua 

cửa kính một nhà buôn giàu có. Hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh 

tươi và rất nhiều bức tranh màu sắc rực rỡ như những bức bày trong tủ hàng 

 Bà em đang mỉm cười với em 

 Bà nắm lấy tay em cả hai cùng bay vụt lên cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe 

dọa họ nữa 

Nhận xét về nhân vật Cô bé bán diêm 

Em là một cô bé hiền lành nhưng cảnh ngộ lại đáng thương. Tuy trong đói rét em không hề oán 

trách một ai vì đã thờ ơ trước cảnh ngộ của mình. Tâm hồn em thật trong sáng và nhân hậu biết 

chừng nào. Đó là một cô bé giàu mơ ước, vượt lên hoàn cảnh thực tại đói rét, cô đơn. Những mơ 

ước ấy giản dị mà cũng thật lãng mạn, diệu kì. 

~/~ 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 2 trang 20 SGK Ngữ văn 6 tập 2 bộ Cánh Diều, đừng quên tham 

khảo trọn bộ Soạn văn 6 Cánh Diều! 

https://doctailieu.com/soan-co-be-ban-diem-sach-canh-dieu-ngu-van-6
https://doctailieu.com/soan-van-6-sach-canh-dieu

