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BÀI TẬP 8 TRANG 9 SÁCH BÀI TẬP NGỮ VĂN 6 

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG 

Trả lời câu hỏi Bài tập 8 SBT trang 9 Văn 6 Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1 

Đọc lại văn bản Những người bạn (từ Một đứa bạn như Lai-ca đến thật là quý giá) trong 

SGK (tr. 35 - 37) và trả lời các câu hỏi 

Câu hỏi 1: Nhân vật “tôi” đánh giá Bi-nô là một cậu bạn như thế nào? 

Phương pháp: Tìm các từ ngữ mà nhân vật “tôi” đánh giá về cậu bạn Bi-nô 

Lời giải chi tiết:  

Nhân vật “tôi” đánh giá về cậu bạn Bi-nô: một đứa bạn thông thái cũng hấp dẫn không kém; 

không chỉ loài người, bọn cún chúng tôi cũng bị chinh phục bởi sự thông tuệ 

Câu hỏi 2: Nhân vật “tôi” và Bi-nô đã cùng nhau trải nghiệm điều thú vị gì? 

Phương pháp: Chú ý các câu văn nói về trải nghiệm thú vị của “tôi” và Bi-nô 

Lời giải chi tiết: 

Nhân vật “tôi” và Bi-nô đã cùng nhau trải nghiệm điều thú vị: nhìn thấy nắng sau những ngày 

mưa; được sợ hãi (Bi-nô bảo tôi thế và nó dẫn tôi đến dưới mái tôn che dọc hành lang chạy 

xuống bếp, chui vào dưới chạn thức ăn, nằm nghe mưa.) 

Câu hỏi 3: Khi nghe mưa, nhân vật “tôi” đã có những cảm xúc, suy nghĩ gì? 

Phương pháp: Dựa vào một số từ ngữ để nhận xét về cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật “ tôi” 

khi nghe mưa 

Lời giải chi tiết: 

Khi nghe mưa, nhân vật “tôi” đã có những cảm xúc, suy nghĩ: sợ hãi “Tai ù như xay lúa, tôi 

rúm người lại, run bần bật, đuôi cụp vào giữa hai chân” nhưng lại thấy thích 

Câu hỏi 4: Tại sao nhân vật “tôi” cảm nhận khoảnh khắc ngắm mưa “thật là quý giá”? 
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Phương pháp: Đọc và lí giải 

Lời giải chi tiết: 

Nhân vật “tôi” cảm nhận khoảnh khắc ngắm mưa “thật là quý giá” vì “tôi” chưa bao giờ nghe 

mưa dưới mái tôn; nhân vật “tôi” đã mở mọi giác quan để cảm nhận âm thanh, vẻ đẹp tuyệt 

vời của tự nhiên; “tôi” nghe tiếng mưa rơi cùng người bạn thông thái Bi-nô; khi nghe mưa, 

“tôi” cảm thấy tâm hồn thư thải, nhẹ nhõm, thấy cuộc sống đẹp và thơ mộng biết bao. 

Câu hỏi 5: Nhân vật Bê-tô đã nằm nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn và cảm nhận khoảnh khắc 

đó thật là quý giá. Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) miêu tả một khoảnh khắc 

từng khiến em có được những cảm xúc tuyệt vời 

Phương pháp: Viết đoạn văn 

Lời giải chi tiết: 

Viết đoạn văn 5-7 câu với nội dung: miêu tả một khoảnh khắc từng khiến em có được những 

cảm xúc tuyệt vời: 

Tôi đã từng được chứng kiến cảnh mưa đá hồi tôi mới 8 tuổi. Tôi ngạc nhiên lắm, đó là lần 

đầu tiên tôi được thấy một cơn mưa mà những hạt mưa lại là những cục đá nhiều hình thù 

khác nhau. Tiếng đá rơi gõ lên mái tôn “lộp bộp” nghe thật vui tai, những đứa em tôi đứng 

dưới mái hiên nhặt những viên đá lăn lóc dưới đất, chúng thích thú cười đùa. Chúng tôi vui 

sướng, từ ngạc nhiên đến trầm trồ khi được chứng kiến một điều mới mẻ của thiên nhiên. Đó 

là một khoảnh khắc khiến tôi và những đứa em có cảm xúc thật tuyệt vời. 

Câu hỏi 6: Trong đoạn trích có những từ láy mô phỏng âm thanh tiếng mưa như: rầm rầm, 

lộp độp. Hãy tìm thêm những từ láy khác cũng mô phỏng âm thanh tiếng mưa. 

Phương pháp: Tìm thêm các từ láy mô phỏng âm thanh tiếng mưa 

Lời giải chi tiết: 

Những từ láy mô phỏng âm thanh tiếng mưa: rào rào, ào ào, tí tách,... 
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Câu hỏi 7: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong đoạn trích từ Những hạt 

mưa đến đè bẹp chúng tôi 

Phương pháp: Tìm và nêu tác dụng 

Lời giải chi tiết:  

Biện pháp tu từ so sánh trong đoạn trích từ Những hạt mưa đến đè bẹp chúng tôi: 

Âm thanh tiếng mưa gõ vào mái tôn được so sánh như hàng ngàn con ngựa phi ngay trên đầu, 

như ông trời đứng rải đá từ trên cao, như ai đó đang thét gào giận dữ, như mái nhà sắp sập 

xuống,... 

Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh: cụ thể hoá tiếng mưa rơi, nhấn mạnh âm thanh to, dữ 

dội, ào ạt của tiếng mưa rơi trên mái tôn. 
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