
Soạn bài Cô bé bán diêm Chân trời sáng tạo 

Chủ đề: Soạn văn 6 Chân trời sáng tạo  

Hướng dẫn soạn văn 6 tập 2 bài Cô bé bán diêm trang 72 thuộc bài 9 bộ sách Chân trời sáng tạo 

được Đọc tài liệu biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. 

Soạn bài Cô bé bán diêm Chân trời sáng tạo 

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

Câu 1. Hãy chỉ ra các yếu tố của truyện được thể hiện trong văn bản Cô bé bán diêm bằng cách 

hoàn thành bảng sau: 

Các yếu tố của truyện Cô bé bán diêm 

Đề tài  

Nhân vật  

Sự việc  

Chi tiết tiêu biểu  

Tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản  

Chủ đề  

Trả lời 

Câu 1 trang 75 SGK Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo tập 2 

Các yếu tố của truyện Cô bé bán diêm 

  

Đề tài - Cuộc sống của những đứa trẻ bất hạnh. 

Nhân vật - Cô bé bán diêm và các nhân vật trong tưởng tượng của cô bé. 

Sự việc 

- Do mẹ và bà đã mất nên cô bé sống với bố.  

- Nhà em rất nghèo phải sống chui rúc một xó tối trên gác sát mái 

nhà.  

- Cô bé đi bán diêm để kiếm sống qua ngày ngay cả trong đêm giao 

thừa. 

- Ngồi nép mình vào góc tường và không dám về nhà vì sẽ bị cha 

đánh. 

- Và sáng ngày hôm sau, người ta thấy một em gái có đôi má hồng và 

đôi môi đang mirm cười chết vì giá rét trong đêm giao thừa. 

Chi tiết tiêu biểu 
Lần quẹt diêm đầu tiên: em mộng tưởng ra ngôi nhà có lò sưởi. 
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Soạn bài Cô bé bán diêm Chân trời sáng tạo 

Câu 1 trang 75 SGK Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo tập 2 

Các yếu tố của truyện Cô bé bán diêm 

Lần quẹt diêm thứ 2: em mộng tưởng ra cưn phòng có bàn ăn, có 

ngỗng quay. 

Lần quẹt diêm thứ 3: em mộng tưởng thấy cây thông nô-en và nến 

sáng lung linh. 

Lần quẹt diêm thứ 4: em mộng tưởng em thấy bà nội mỉm cười với 

em.Lần quẹt diêm thứ 5: em quẹt hế những quê diêm còn lại vì em 

muốn níu giữ bà ở lại, bà cầm tay em và hai bà cháu vụt bay. 

Tình cảm, cảm xúc của 

người viết thể hiện qua 

ngôn ngữ văn bản 

- Thể hiện sự thương xót, cảm thông cho số phận của đứa trẻ nghèo 

và những ước mơ tươi sáng mà bình dị. 

Chủ đề 
- Tình yêu thương trước những số phận bất hạnh, khát vọng sống tốt 

đẹp và ước mơ tươi sáng. 

Câu 2. Từ việc đọc các văn bản trên, em rút ra bài học kinh nghiệm gì khi đọc truyện ngắn?  

Trả lời 

Từ việc đọc các văn bản trên, em rút ra được là khi đọc truyện ngắn phải xác định được đề tài, 

chủ đề của câu chuyện, tóm tắt được các sự việc, chi tiết tiêu biểu và cách thể hiện tình cảm của 

người viết trong văn bản.  

-/- 

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn soạn bài Cô bé bán diêm Chân trời sáng tạo (Đọc mở rộng). Chúc 

các em học tốt! 
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