
Soạn Viết: Kể lại một trải nghiệm của bản thân trang 75 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 77 thuộc bài 9 bộ sách Chân trời sáng tạo 

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

Viết: Kể lại một trải nghiệm của bản thân trang 75 Chân 

trời sáng tạo 

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong bài 

Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản 

Trải nghiệm về một chuyến đi 

Câu 1. Ngôi kể trong bài viết trên là ngôi thứ mấy? 

Trả lời: 

- Ngôi kể được sử dụng trong bài viết là ngôi kể thứ nhất. 

Câu 2. Người viết chia sẻ trải nghiệm gì? Nêu những sự việc chính và chỉ ra trình tự của những 

sự việc ấy. 

Trả lời: 

- Người viết chia sẻ trải nghiệm đi du lịch tại bản Cát Cát cùng gia đình.  

- Những sự việc chính và trình tự của sự việc là: 

    + Buổi sáng hôm ấy, cả nhà cùng di chuyển từ trung tâm thị trấn SaPa đến bản Cát Cát. 

    + Gia đình có một ngayd vui chơi và khám phá bản Cát Cát. 

    + Chiều lạnh, cả nhà cùng quay trở về. 

Câu 3.Người viết đã thể hiện cảm xúc bằng những câu văn, chi tiết nào? Từ đó cho biết, chúng ta 

có thể dùng những cách nào để thê hiện cảm xúc đối với sự việc được kể? 

Trả lời: 

- Người viết đã thể hiện cảm xúc qua những câu văn như  

+ "Mọi thứ thật lạ lẫm, thú vị." 

+ "Thật là một bản nhạc êm dịu của thiên nhiên." 
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+ "Lòng tôi đầy nuối tiếc." 

- Từ đó, chúng ta có thể thể hiện cảm xúc đối với sự việc được kể qua những lời cảm thán, hay 

những lời khen, chê hay lời đầy tiếc nuối. 

Câu 4 trang 76 sgk Tiếng Việt lớp 6:  

Những trải nghiệm đó có ý nghĩa như thế nào đối với tâm hồn của người viết? 

Trả lời: 

- Những trải nghiệm đó có ý nghãi vô cùng to lớn đối với tâm hồn người viết, giúp nguời viết có 

tâm hồn tươi đẹp hơn, yêu thiên nhiên, con người và đất nước mình hơn. 

Câu 5 trang 76 sgk Tiếng Việt lớp 6:  

Em học được điều gì từ cách kể về một trải nghiệm của bản thân? 

Trả lời: 

- Em học được cách kể về một trải nghiệm của bản thân là: 

+ Kể theo trình tự đan xen các yếu tố miêu tả, bộc lộ cảm xúc cho câu chuyện thêm sinh động. 

Hướng dẫn quy trình viết 

Dựa và những hướng dẫn về quy trình viết đã học trong bài Những trải nghiệm trong đời để hoàn 

thành bài viết: 

Đề bài: Hãy viết một bài văn (khoảng 400 chữ) kể lại một trải nghiệm giúp tâm hồn em trở nên 

phong phú hơn. 

Mẫu: 

Đã bao giờ bạn tự hỏi thành phố và nông thôn khác nhau như thế nào chưa? Trong kì nghỉ hè 

năm ngoái, tôi đã về quê ngoại chơi, tôi đã có được trải nghiệm đáng nhớ, những bài học mà chỉ 

có nông thôn dạy cho tôi hiểu. Đối với tôi, đây là kì nghỉ hè đáng nhớ nhất trong kí ức. 

Kì nghỉ hè bắt đầu, tôi lên chuyến xe khách của người quen của gia đình đề về quê ngoại. Lần 

đầu tiên tôi không ở cùng ba mẹ nên cảm thấy khá xa lạ với cuộc sống ở nơi đây. Mọi người thức 

dậy rất là sớm để đi làm, ăn cơm cũng rất đúng bữa, tối thì tĩnh lặng không ồn ã như trên thành 

phố. Nhưng dần tôi cũng làm quen với nó. 

Tôi được chứng kiến những cánh đồng lúa chín vàng trải dài, và một vụ mùa bội thu đã tới. Lần 

đầu tiên, tôi được theo ngoại cho đi thu gặt lúa cùng. Dưới cái nắng bức oi ả của mùa hè, tất cả 

mọi người vẫn chăm chỉ gặt lúa, tay ai người nấy gặt nhanh thoăn thoắt, rồi những bác trâu, chú 
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bò hì hục kéo lúa về. Trên đồng, mỗi nhà ba bốn người đi gặt gọi nhau í ới, nói chuyện rôm rả, 

cười đùa để quên đi cái mệt nhọc. Tối hôm ấy về nhà, tôi nằm suy nghĩ, chính sự mệ nhọc của 

người nông dân, sự vất vả mà chúng ta mới có được một bát cơm ngon hằng ngày. Nếu cứ ở 

thành phố mãi, tôi sẽ chẳng bao giờ biết được hạt gạo có được từ đâu. 

Gần hết kì nghỉ là lúc tôi phải chuẩn bị quay trở lại thành phố. Bố mẹ đã về quê đón tôi và đã kể 

cho họ nghe những gì tôi trải qua suốt tháng qua, cảm nhận về cuộc sống nơi đây. Nó gần gũi, 

bình dị và ấm áp đến lạ thường. 

Kì nghỉ hè năm nay là một trải nghiệm đáng nhớ với tôi. Lần đầu tôi được sống trong cuộc sống 

bình yên đến thế khác xa nơi thành phố tấp nập. Tôi càng thêm yêu quê hương của mình.  

(Bài của học sinh có chỉnh sửa) 

Để bài làm đặc sắc hơn các em có thể tham khảo một số bài văn mẫu  kể lại một trải nghiệm 

đáng nhớ của em được Đọc tài liệu tổng hợp. 

-/- 

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn soạn Viết: Kể lại một trải nghiệm của bản thân trang 75 Chân trời 

sáng tạo. Chúc các em học tốt! 
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