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Trả lời câu hỏi Bài tập 1 trang 17 SBT Văn 6 Kết nối tri thức  với cuộc sống, tập 1 

Đọc lại văn bản Gió lạnh đầu mùa trong SGK (tr. 67 - 72) và trả lời các câu hỏi. 

Câu hỏi 1: Sắp xếp lại các sự việc sau theo trình tự diễn biến của câu chuyện: 

A. Hai chị em Sơn ra xóm chợ chơi và thấy những người bạn ở xóm chợ nghèo mặc những 

bộ quần áo bạc, vá nhiều chỗ; đặc biệt em Hiên chỉ mặc manh áo rách tả tơi, co ro chịu rét. 

B. Mùa đông giá lạnh đã đến, hai chị em Sơn và Lan được mặc những bộ quần áo đẹp và ấm 

áp. 

C. Chuyện cho áo đến tai người thân. Lo sợ bị mẹ mắng, Sơn và Lan đi tìm Hiên để đòi áo. 

D. Chị Lan hăm hở về lấy áo cho Hiên, Sơn thấy lòng ấm áp, vui vui. 

E. Sơn thấy động lòng thương Hiên, hỏi chị về việc đem cho Hiên cái áo bông cũ của người 

em đã mất. 

F. Mẹ Hiên sang nhà Sơn trả lại chiếc áo bông. 

G. Biết hoàn cảnh của gia đình Hiên, mẹ Sơn đã cho mẹ Hiên mượn tiền để may áo cho con 

Phương pháp: Đọc và sắp xếp lại các sự kiện theo trình tự diễn biến của câu chuyện 

Lời giải chi tiết:  

Sắp xếp lại các sự việc theo trình tự diễn biến của câu chuyện: B, A, E, Ð, C, F, G 

Câu hỏi 2: Theo em, nhân vật Sơn là người như thế nào? Em dựa vào những sự việc, chi tiết 

nào trong tác phẩm để đưa ra nhận xét đó? 

BÀI 3: YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ 

ĐỌC HIỂU VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 
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Phương pháp: Tìm ra các chi tiết, sự việc trong tác phẩm để nêu nhận xét của bản thân 

Lời giải chi tiết: 

Em có thể đưa ra những nhận xét về nhân vật Sơn. 

Ví dụ: Sơn là một bạn nhỏ rất tình cảm, giàu lòng trắc ấn, biết quan tâm và yêu thương người 

thân, bạn bè. Em tự tìm các sự việc và chỉ tiết trong tác phẩm để giải thích, chứng minh cho ý 

kiến của mình. 

Câu hỏi 3: Em đồng tình hay không đồng tình với hành động vội vả đi tìm Hiến để đòi lại 

chiếc áo bông của nhân vật Sơn? Vì sao? 

Phương pháp: Nêu suy nghĩ của bản thân việc đồng tình hay không đồng tình 

Lời giải chi tiết: 

Em có thể nêu ý kiến đồng tình hay không đồng tình với hành động vội vã đi tìm Hiên để đòi 

lại chiếc áo bông của nhân vật Sơn và lí giải theo quan điểm của mình. 

Gợi ý: Em đồng tình với hành động của Sơn vì Sơn sợ bị mẹ mắng và có lẽ lúc đó Sơn mới 

hiểu rằng chiếc áo bông cô ấy là kỉ vật rất quý của gia đình. 

Hoặc: Em không đồng tình vì Sơn đã cho Hiên chiếc áo bỏng và nhà Hiên rất nghèo... 

Câu hỏi 4: Trong tác phẩm, em thích nhân vật nào nhất? Vì sao? 

Phương pháp: Lựa chọn nhân vật mình yêu thích và lí giải nguyên nhân 

Lời giải chi tiết: 

Bài mẫu:  

Gấp trang sách lại, lòng em vẫn thấy ấm áp khi nghĩ tới tấm lòng của cậu bé Sơn trong câu 

chuyện về tấm lòng thảo thơm của cậu. Dù biết có thể bị mẹ trách phạt - chẳng có người mẹ 

nào không phiền lòng khi con cái tự ý đem cho người khác vật gì - nhất là trong tình cảnh 

cuộc sống càng ngày càng khó khăn. Nhưng bỏ qua tất cả những điều đó, Sơn đã sẵn lòng 

tặng Hiên chiếc áo, giúp đỡ chia sẻ với bạn, không hề toan tính. Có phải chỉ vì biết nghe trái 
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tim mách bảo, mà Sơn đã không dửng dưng trước những mảnh đời cơ cực? Hành động của 

Sơn là hành vi nhân ái hoàn toàn tự nguyện, không chờ bé Hiên nhờ vả, không đợi mọi người 

xung quanh động viên - điều này đâu dễ có ở mỗi con người? Có thể nói, không phải tiền tài 

hay quyền lực, mà chính lòng yêu thương nhau mới giúp con người có được những hành 

động cao cả. Một chú bé như Sơn đáng quý hơn hẳn nhiều người lớn mà lãnh đạm phủi tay 

trước đồng loại bần cùng. 

Câu hỏi 5: Nếu được đặt lại nhan đề cho tác phẩm, em sẽ chọn nhan đề gì? Giải thích lí do 

em chọn nhan đề đó. 

Phương pháp: Đặt tên cho tác phẩm theo suy nghĩ và giải thích lí do 

Lời giải chi tiết: 

Em đặt tên cho tác phẩm theo suy nghĩ và cảm nhận của mình. 
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