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Trả lời câu hỏi bài tập 4 SBT trang 19 Ngữ văn 6 Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1 

Đọc lại văn bản Gió lạnh đầu mùa (từ Sơn bấy giờ mới chợt nhớ ra đến ấm áp vui vui) trong 

SGK (tr. 70 - 71) và trả lời các câu hỏi. 

Câu hỏi 1: Người kể chuyện trong đoạn trích có trực tiếp tham gia vào câu chuyện không? 

Đó là người kể chuyện ngôi thứ mấy? 

Phương pháp: Đọc kĩ đoạn trích và xác định ngôi kể 

Lời giải chi tiết:  

Người kể chuyện trong đoạn trích không trực tiếp tham gia vào câu chuyện. Đó là người kể 

chuyện ngôi thứ ba. 

Câu hỏi 2: Sơn hiểu được điều gì khi chợt nhớ ra cảnh sống nghèo khổ của mẹ con bé Hiên? 

Phương pháp: Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết: 

Khi chợt nhớ ra cảnh sống nghèo khó của mẹ con bé Hiên, Sơn hiểu rằng mẹ Hiên không thể 

có tiền mua áo rét cho con 

Câu hỏi 3: Vì sao Sơn nảy ra ý định rủ chị Lan về lấy chiếc áo bông cũ của em Duyên cho bé 

Hiên? 

Phương pháp: Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết: 

BÀI 3: YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ 

ĐỌC HIỂU VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 
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Sơn nảy ra ý định rủ chị Lan về lấy chiếc áo bông cũ của em Duyên cho bé Hiên vì thương bé 

Hiên phải chịu rét 

Câu hỏi 4: Nêu những suy nghĩ, cảm xúc của Sơn trong đoạn trích. Miêu tả những suy nghĩ, 

cảm xúc đó, tác giả đã làm nổi bật được điều gì ở nhân vật này? 

Phương pháp: Đọc kĩ đoạn trích, tìm những câu văn miêu tả cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật 

Sơn 

Lời giải chi tiết: 

Em đọc kí đoạn trích, tìm những câu văn miêu tả cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật Sơn (hiểu 

cảnh sống nghèo khổ của mẹ con bé Hiên, thương bé Hiên, vui sướng khi làm một việc 

tốt,...). Qua đó, có thể thấy tác giả nhấn mạnh lòng nhân hậu, sự quan tâm, yêu thương, chia 

sẻ của Sơn với những người nghèo khổ, đáng thương 

Câu hỏi 5: Em đã bao giờ trải qua cảm xúc giống như niềm vui của Sơn khi cùng chị mang 

chiếc áo bông cũ cho bé Hiên? Hãy chia sẻ vì sao em có hoặc chưa có trải nghiệm đó 

Phương pháp: Liên hệ bản thân 

Lời giải chi tiết: 

Những việc làm tốt, dù rất nhỏ bé, đều mang đến cho chúng ta niềm vui, sự tự hào về bản 

thân, Em có thể nhớ lại và chia sẻ cảm xức của mình. Nếu chưa bao giờ trải qua cảm xúc đó, 

em hãy học cách giúp đỡ, chia sẻ với mợi người xung quanh 

Câu hỏi 6: Tìm cụm danh từ trong những câu sau. Xác định trung tâm của cụm danh từ và 

những ý nghĩa mà trung tâm đó được bổ sung. 

a. Một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí, Sơn lợi gần chị thì thầm. 

b. Hay là chủng ta đem cho nó cái áo bông cũ, chị ạ 

Phương pháp: Đọc và xác định 

Lời giải chi tiết: 
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a. Cụm danh từ: một ý nghĩ tốt. 

- Trung tâm của cụm danh từ: ý nghĩ. 

- Phần phụ trước: một, có ý nghĩa chỉ số lượng. 

- Phần phụ sau: tốt, chỉ đặc điểm của ý nghĩ. 

b. Cụm danh từ: cái áo bông cũ. 

- Trung tâm của cụm danh từ: cái đó. 

- Phần phụ sau: bông, cũ, chỉ đặc điểm của áo 

Câu hỏi 7: Dòng nào sau đây KHÔNG phải cụm động từ? 

A. Lại gần chị thì thầm 

B. Đem cho nó cái ảo bông cũ 

C. Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ 

D. Đứng lặng yên đợi 

Phương pháp: Vận dụng kiến thức về động từ để xác định 

Lời giải chi tiết: 

Đáp án: C. 
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