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BÀI TẬP VIẾT TRANG 31, 32 SÁCH BÀI TẬP NGỮ VĂN 6 

CÁNH DIỀU 

Trả lời câu hỏi Bài tập Viết trang 31, 32 SBT Văn 6 Cánh Diều, tập 1 

Câu hỏi 1: Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về bài thơ lục bát là gì? 

A. Ghi lại những cảm nghĩ của bản thân về bài thơ  

B. Tóm tắt lại nội dung của bài thơ. 

C. Ghi lại những câu thơ hay của bài thơ.  

D. Trả lời câu hỏi: Bài thơ viết về điều gì?  

Phương pháp: Dựa vào khái niệm văn nghị luận. 

Lời giải chi tiết: 

Đáp án A 

Câu hỏi 2: Để viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát, điều gì cần chú ý nhất? 

A. Hình thức của bài thơ                                  B. Đọc kĩ để hiểu bài thơ 

C. Nhan đề của bài thơ                                    D. Cách gieo vần của bài thơ 

Phương pháp: Dựa vào khái niệm, đặc trưng của văn nghị luận 

Lời giải chi tiết: 

Đáp án B 

Câu hỏi 3: Lập ý cho đề văn: Em hãy viết một đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một trong hai bài thơ lục bát 

(À ơi tay mẹ, Về thăm mẹ) hoặc về một bài ca dao Việt Nam đã học. 

Phương pháp: Lập dàn ý 

Lời giải chi tiết: 
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1. Mở đoạn: giới thiệu khái quát về bài thơ lục bát (À ơi tay mẹ, Về thăm mẹ) hoặc về một bài ca dao Việt 

Nam đã học. 

2. Thân đoạn:  

+ Cảm nghĩ về dung và nghệ thuật của bài thơ lục bát (À ơi tay mẹ, Về thăm mẹ) hoặc về một bài ca dao 

Việt Nam đã học. 

+ Giải thích vì sao em yêu thích. 

3. Kết đoạn: các yếu tố nội dung và nghệ thuật vừa nêu tác động đến tâm hồn, tình cảm của em như thế 

nào hoặc nêu bài học của cá nhân em sau khi học bài thơ. 

Loigiaihay.com 


