
 

Chủ đề: Soạn văn 6 Chân trời sáng tạo  

Hướng dẫn soạn văn 6 bài Con gái của mẹ thuộc bài 6 bộ sách Chân trời sáng tạo được 

biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục. 

Soạn bài Con gái của mẹ - Chân trời sáng tạo 

Dưới đây là gợi ý trả lời các câu hỏi cua bài học: 

Câu 1. Tìm một số chi tiết trong văn bản thể hiện tình cảm của mẹ Hà đối với con gái 

Lam Anh. 
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Một số chi tiết trong văn bản thể hiện tình cảm của mẹ Hà đối với con gái Lam Anh: 

- Một người bán hàng ở chợ Cồn xin nhận nuôi Lam Anh, nhưng mẹ Hà không thể bỏ 

con mỗi khi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. 

- Khi con gái viết biết viết tròn chữ "mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều" mẹ đã bật khóc. 

- Tiếng cười nói của con làm mẹ quên đi mệt mỏi. 

- Mẹ khóc khi con trúng tuyển vào trường THPT chuyên. 

- Dù cuộc sống có khó khăn nhưng mẹ thật hạnh phúc khi có Lam Anh bên cạnh. 

Câu 2. Em cảm nhận thế nào về tình cảm của Lam Anh đối với mẹ? 
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- Em cảm nhận tình cảm của Lam Anh đối với mẹ là: 

+ Lam Anh là một người con hiếu thảo, rất thương yêu mẹ của mình. 

+  Lam Anh là một người con hiếu thảo và rất thương mẹ. Con luôn cố gắng học tập thật 

tốt, đạt học bổng để giúp mẹ giảm bớt gánh nặng.  

+ Bên cạnh đó Lam Anh còn làm những con búp bê bằng len bán lấy tiền trang trải học 

phí. Lam Anh thương mẹ vất vả nên lúc nào cũng cố gắng hết mình không để mẹ phải 

bận lòng. 

Câu 3. Theo em, giữa Lam Anh và mẹ, ai là điểm tựa tinh thần của ai? Vì sao? 
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- Theo em, cả mẹ và Lam Anh là điểm tựa tinh thần cho nhau.  

- Mẹ vì con mà không quản ngại vất vả với cuộc sống mưu sinh mong con mình có tương 

lai tốt đẹp. Còn Lam Anh vì mẹ mà phấn đấu, cố gắng học hành có tương lai tươi sáng, 

để thoát khỏi cuộc sống khó khăn hiện tại. 

-/- 

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần soạn bài Con gái của 

mẹ trang 16-17 Ngữ văn 6 tập 2 (Chân trời sáng tạo). Chúc các em học tốt. 

 


