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BÀI TẬP 8 TRANG 21,22,23 SÁCH BÀI TẬP NGỮ VĂN 6 

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG 

Trả lời câu hỏi Bài tập 8 trang 21,22,23 SBT Văn 6 Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1 

Đọc hai đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới: 

Đoạn trích 1 

Rét dữ dội, tuyết rơi. Trời đã tối hẳn. Đêm nay là đêm giao thừa. Giữa trời đông gió rét, một 

em gói nhỏ đầu trần, chân đi đất, đang dò dẫm trong đêm tối. 

Lúc  ra khỏi nhà em có đôi giày vải, nhưng giày vải phỏng có tác dụng gì kia chứ! Giày ấy 

của mẹ em để lại, rộng quá, em đã liên tiếp làm văng mất cả hai chiếc khi em chạy 

quađường, vầ lúc hai chiếc xe ngựa đang phóng nước đại. 

     [...] Thế rồi em phải đi đất, chân em đỏ ửng lên, rồi tím bầm lại vì rét. Chiếc tạp đề cũ kĩ 

của em đựng đầy diêm và tay em còn cắm thêm một bao. 

   Em cố kiếm một nơi có nhiều người qua lại. Nhưng trời rét quá, khách qua đường đều rảo 

bước rất nhanh, chẳng di đoái hoài đến lời chào hàng của em. 

   Suốt ngày em chẳng bán được gì cả và chẳng ai bố thí cho em chút đỉnh. Em bé đáng 

thương, bụng đói rét vẫn lang thang trên đường. [...] Tuy nhiên, em không 

thế nào về nhà nếu không bán được ít bao diêm, hay không di bố thí cho một đồng xu nào 

đem về; nhất định là cha em sẽ đánh em. 

(Han Cri-xti-an An-đéc-xen, Cô bé bán diêm, Nguyễn Văn Hải - Vũ Minh Toàn địch, Ngữ 

văn 6, tập một, Sđd, tr. 61 - 62) 

Đoạn trích 2 

Trước cổng trường, bên kia đường phố, một cậu bé nạo ống khói" đang đứng, tay tựa vào 

tường, đầu gục vào tay. Người cậu đen ngòm những bồ hóng cũng như cái bị, mấy cái chổi 

và cái nạo của cậu và cậu khóc nức nở, não ruột quá chứng. 

Hai ba bạn nữ sinh lớp hai lại gần, hỏi cậu tại sao mà khóc như vậy. 
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Nhưng cậu bé nạo ống khói không trả lời, và cứ khóc mãi. 

Các bạn nữ sinh lại hỏi: 

- Kìa , bạn nói đi, bạn làm sao vậy? Tại sao bạn khóc? 

Cậu bé bỏ cánh tay xuống, để lộ gương mặt nom hiền hậu, kể là đi nạo mấy ống khói, được 

số tiền cộng lại là ba hào nhưng chả may rơi mất vì vô ý bỏ vào cái túi áo thủng. Và nay 

không dám trở về nhà chủ vì sợ bị đánh. 

Nói rồi, cậu lại càng khóc thảm thiết hơn, đầu gục vào cánh tay như một kẻ tuyệt vọng. 

|...] Một nữ sinh vào loại lớn, đội cái mũ có câm chiếc lông chim xanh, lấy hai đồng xu trong 

túi ra vớ nói: 

- Mình chỉ có hai xu, nhưng chúng ta hãy góp nhau lại. 

- Minh cũng có hai xu đây - một cô bé mặc áo đỏ nói. - Thế nào tất cả chúng ta cũng kiếm đủ 

ba hào! 

[...] Số tiền ba hào đã đủ, nhưng xu vốn tiếp tục đổ ra như mưa. Những em bé không có tiền, 

cũng lách qua giữa các chị lớn, đem cho những chùm hoa nho nhỏ, gọi là cũng góp phần 

mình. 

[...] Cậu bé nạo ống khói còn lại một mình trên đường phố, đứng lau nước mắt. Không 

những hai tay cậu đầy cả xu, mà các bạn nữ sinh còn luồng vào khuyết áo của 

cậu, đút vào túi áo, và cả trong mũ của cậu không biết bao nhiêu là chùm hoa nho nhỏ. 

(Ét-môn-đô đơ A-mi-xi, Cậu bé nạo ống khói, trích Những tấm lòng cao cả, Hoàng Thiếu 

Sơn dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2016 tr. 38 - 39) 

Nhân vật cô bé bán diêm và cậu bé nạo ống khói có điểm gì giống và khác nhau? Hãy so sánh 

hai nhân vật theo sơ đồ gợi ý dưới đây 
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Phương pháp: Đọc và chỉ ra điểm giống và khác nhau 

Lời giải chi tiết: 

- Điểm giống và khác nhau giữa nhân vật cô bé bán diêm và cậu bé nạo ống khói: 

+ Cả hai đều là nhân vật trẻ em được nhà văn miêu tả với dáng vẻ bên ngoài rất tội nghiệp. 

Hai nhân vật đều có hoàn cảnh sống rất khó khăn, đáng thương. Cả hai em đều không dám 

trở về nhà vì sợ bị đánh. 

- Khác nhau: 

+ Về dáng vẻ bên ngoài: Nhân vật cô bé bán diêm hiện ra qua chi tiết miêu tả trang phục, 

dáng vẻ giữa đêm giao thừa lạnh giá (đầu trần; chân đi đất, chân đó ửng, tím bầm; tạp dề cũ 

kĩ,...). 

Nhân vật cậu bé nạo ống khói hiện ra qua chỉ tiết miêu tả dáng vẻ, hành động, tâm trạng (tay 

tựa vào tường, đầu gục, người đen ngòm, cứ khóc mãi, tuyệt vọng). 

+ Cảnh ngộ: Cô bé bán diêm nghèo khổ, đói rét; không bán được bao diêm nào, đêm giao 

thừa nhưng không dám về nhà vì sợ cha đánh. Cậu bé nạo ống khói người đen ngòm vì vừa 

làm việc xong, được ba hào nhưng chẳng may rơi mất vì em vô ý bỏ tiền vào cái túi áo thủng. 

Cậu bé không dám về nhà chủ vì sợ bị đánh. 
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+ Thái độ, hành động của những người xung quanh đối với nhân vật: Có bé bán diêm không 

được ai đoái hoài tới, không ai bố thí cho em một đồng xu nào. Cậu bé nạo ống khói nhận 

được sự đồng cảm, yêu thương, chia sẻ của nhiều bạn học sinh. Hai tay cậu đẩy đồng xu và 

cậu còn nhận được những chùm hoa nho nhỏ. 
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