
Soạn bài Ôn tập trang 79 Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Bài viết thuộc chủ đề: Soạn văn 6 Chân trời sáng tạo. 

Hướng dẫn soạn văn 6 tập 2 bài Ôn tập trang 79 thuộc bài 9 bộ sách Chân trời sáng tạo được biên 

soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. 

Soạn Ôn tập trang 79 Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Câu 1 trang 79 sgk Tiếng Việt lớp 6 

Em đọc ba văn bản Lẵng quả thông, Con muốn làm một cái cây, Và tôi nhớ khói. Hãy điền thông 

tin vào bảng sau: 

Văn bản Nội dung chính 

Lẵng quả thông  

Con muốn làm một cái cây  

Và tôi nhớ khói  

Trả lời câu 1 (Ôn tập trang 79 Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo): 

Văn bản Nội dung chính 

Lẵng quả thông 

- Ta thấy đc phong cách văn xuôi đậm chất thơ thấm vào từng câu từng chữ 

của nhà thơ. 

- Chất thơ trong tác phẩm tỏa ra từ những vẻ đẹp của thiên nhiên, của con 

người nước Nga.  

- Chất thơ còn ánh lên từ tình huống truyện, từ giọng điệu trần thuật, từ ngôn 

ngữ,… 

Con muốn làm 

một cái cây 

- Câu chuyện nhắc tới tình yêu thương, sự chia sẻ từ những người xung quanh, từ 

những điều bé nhỏ gần gũi xung quanh chúng ta. 

Và tôi nhớ khói 
- Tình cảm quê hương là điều không thể quên trong mỗi kí ức con người. những kỉ 

niện trong quá khứ giúp nuôi dưỡng tâm hồn ta trong hiện tại. 

Câu 2 trang 79 sgk Tiếng Việt lớp 6 

Ghi vào sổ tay những điều em làm mỗi ngày để nuôi dưỡng tâm hồn với những cảm xúc tích cực.  
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Ngày tháng Điều em làm Cảm xúc của em 

2 - 3 - 2020 Cùng mẹ trồng cây hoa trong vườn và tưới nước cho cây Vui vẻ, thấy yêu cây, yêu hoa 

Trả lời câu 2 (Ôn tập trang 79 Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo): 

Học sinh tự ghi vào sổ tay của mình. 

Một số gợi ý nhỏ: 

Ngày 

tháng 
Điều em làm Cảm xúc của em 

12 - 2 - 

2022 

Cùng bố mẹ chăm sóc hoa và cây cối 

trong vườn 
Vui vẻ, thấy yêu khu vườn 

13 - 2 - 

2022 
Đọc sách: "Truyện cổ nước Nam" 

Thích thú vì học thêm được những bài học về ý chí 

kiên cường, sự vị tha,,… 

Câu 3 trang 79 sgk Tiếng Việt lớp 6 

Dựa vào phiếu học tập sau, ghi lại câu trả lời của em về câu hỏi lớn được đặt ra ở đầu bài học:  

Câu hỏi lớn 
Câu trả lời của 

em 

Việc nuôi dưỡng một đời sống tâm hồn phong phú có ý nghĩa như thế nào đối với 

chúng ta? 

Một là ... 

Hai là .... 

Ba là ... 

.... 

Trả lời: 

* Việc nuôi dưỡng một đời sống tâm hồn phong phú có ý nghĩa đối với chúng ta:  

- Một là giúp chúng ta yêu cuộc sống, có cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống.  

- Hai là giúp chúng ta năng động hơn, trẻ trung hơn. 

- Ba là giúp chúng ta nhận ra giá trị của những thứ xung quanh chúng ta. 

Bổ sung: Việc nuôi dưỡng tâm hồn có ý nghĩa 
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Soạn bài Ôn tập trang 79 Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo 

- Hướng con người tới những giá trị tốt đẹp; tránh xa những điều tối tăm, u ám.  

- Tâm hồn đẹp sẽ giúp chúng ta tự tin, yêu đời; nhận ra những điều giản đơn nhưng vô cùng ý 

nghĩa đối với tâm hồn. 

-/- 

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần soạn bài Ôn tập trang 79 Ngữ 

văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo. Chúc các em học tốt. 
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