
Soạn bài Và tôi nhớ khói Chân trời sáng tạo 

 

Chủ đề: Soạn văn 6 Chân trời sáng tạo  

     Hướng dẫn soạn văn 6 bài Và tôi nhớ khói thuộc bài 9 bộ sách Chân trời sáng tạo được biên 

soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục. 

Soạn bài Và tôi nhớ khói sách Chân trời sáng tạo 

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

Câu 1 trang 71 SGK Ngữ Văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Hình ảnh ngọn khói quê nhà đã được người viết cảm nhận bằng những giác quan nào? Cách cảm 

nhận về khói như thế cho thấy quê hương có ý nghĩa như thế nào đối với tác giả?  

Gợi ý trả lời câu hỏi Soạn bài Và tôi nhớ khói 

- Hình ảnh ngọn khói được tác giả cảm nhận bằng khứu giác và thị giác. 

+ Thị giác: 

 Ngọn khói màu xanh, nhẹ bẫng như tơ, quẩn trên mái lá  

 Ngọn khói len qua đầu hồi, vương vít mãi ở ngọn cây hồng nằm sát mái nhà, bị gió thỗi 

cho loãng đi, tan đi. 

+ Khứu giác: 

 Mùi của khói thì quẩn mãi. 

 Mùi của nhứng hạt ngô, mùi của gộc củi gỗ dẻ, mùi của tinh dầu vỏ cam, mùi của vỏ cây 

sẹ, cả mùi của lông mèo bị lửa bén sém... 

- Cách cảm nhận đó cho thấy quê hương có ý nghĩa rất quan trọng đối với tác giả: 

 Đó là miền kí ức mà người viết không thể quên được, đó là quê hương nơi sinh ra và 

trưởng thành của con người, đó là nơi có gia đình thân yêu. 

Câu 2 trang 71 SGK Ngữ Văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Nỗi nhớ về ngọn khói quê hương cho ta thấy nhân vật "tôi" là người có tâm hồn như thế nào?  

Gợi ý trả lời câu hỏi Soạn bài Và tôi nhớ khói 

- Nỗi nhớ về ngọn khói cho thấy nhân vật tôi là người có tâm hồn lãng mạn, bay bổng.  

- Khi tác giả nhớ tới khói bằng các giác quan của mình, nhớ lại và miêu tả khói một cách bay 

bổng, như cái gì đó đẹp mà thân thuộc, lãng mạn mà gắn bó. 

https://doctailieu.com/soan-van-6-sach-chan-troi-sang-tao


Soạn bài Và tôi nhớ khói Chân trời sáng tạo 

 

Câu 3 trang 71 SGK Ngữ Văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Kỉ niệm trong quá khứ có ý nghĩa gì với việc nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta trong hiện tại?  

Gợi ý trả lời câu hỏi Soạn bài Và tôi nhớ khói 

- Kỉ niệm trong quá khứ có ý nghĩa rất lớn đối với việc nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta trong 

hiện tại.  

- Nó chính là một phần tâm hồn của chúng ta, nó theo chúng ta lớn lên rồi đi xa, để khi nhớ về nó 

thì mới nhận ra rằng đó chính là cuộc đời của chúng ta, là cái nôi của tâm hồn.  

~/~ 

     Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần soạn bài Và tôi nhớ 

khói trang 71 Ngữ văn 6 tập 2 (Chân trời sáng tạo). Chúc các em học tốt. 


