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Trả lời câu hỏi Bài tập 2 phần Viết trang 29 SBT Văn 6 Kết nối tri thức với cuộc sống, 

tập 1 

Hãy viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) ghỉ lại cảm xúc của em về đoạn thơ sau: 

Đồng chiêm phả nắng lên không 

Cánh cò dẫn gió qua thung lúa vàng 

Gió nâng tiếng hót chói chang 

Long lanh lưỡi hái liếm ngang chân trời. 

(Nguyễn Duy, Tiếng hát mùa gặt) 

Phương  pháp: Đọc hiểu đoạn thơ và phân tích, nêu cảm nhận của bản thân 

Lời giải chi tiết: 

Em viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) ghi lại cảm xúc về một đoạn trong bài thơ lục bát Tiếng 

hát mùa gặt của Nguyễn Duy. 

- Mở đoạn: Giới thiệu ngắn gọn về đoạn thơ, tác giả (đoạn thơ trích trong bài thơ Tiếng hát 

mùa gặt của nhà thơ Nguyễn Duy). 

- Thân đoạn: Trình bày cảm xúc về đoạn thơ. 

+ Nêu ấn tượng chung của em khi đọc đoạn thơ (yêu thích, cuốn hút,....). 
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+ Nêu nội dung chính của đoạn thơ (Đoạn thơ khắc hoạ sinh động bức tranh về mùa gặt. 

Trong bức tranh đó, cảnh sắc thiên nhiên hiện lên sống động, khoáng đạt; người nông dân lao 

động hăng say với niềm vui rộn ràng trước vụ mùa bội thu,...). 

+ Những biện pháp nghệ thuật nổi bật (biện pháp tu từ nhân hoá: cánh cò dẫn gió, gió nâng 

tiếng hót, lưỡi hái liếm ngang chân trời; các từ láy: chói chang, long lanh,...). 

- Kết đoạn: Khái quát lại những ấn tượng, cảm xúc chung về đoạn thơ. 
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