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Trả lời câu hỏi Bài tập 5 trang 14 SBT Văn 6 Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1 

Đọc bài thơ Mái ấm ngôi nhà và trả lời các câu hỏi: 

                                     Nếu ngọn gió nào dẫn con đến phương trời xa thẳm 

                                     Con đừng quên lối về nhà 

                                     Nơi thung sâu khơi nguồn ngọn gió... 

                                     Nếu cánh chim nào chở cơn lên thăm mặt trời cháy đỏ 

                                     Con đừng quên lối về nhà 

                                     Nơi sớm chiều vẫn nhen ngọn lửa 

                                     Nếu vạt mây nào đưa con lên chơi với ngôi sao xanh biếc 

                                     Con đừng quên lối về nhà 

                                     Suối trong con tắm mình thuở bé...? 

(Trương Hữu Lợi, Bởi hát con kiến, NXB Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, 1998, tr. 60 - 61) 

Câu hỏi 1:  

 

Phương pháp: Đọc kĩ bài thơ 

Lời giải chi tiết:  

Bài thơ là lời nhắn nhủ của cha mẹ với những đứa con. 

BÀI 2: GÕ CỬA TRÁI TIM 

ĐỌC HIỂU VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 

MÔN: NGỮ VĂN – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG - LỚP 6 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Bài thơ là lời nhắn nhủ của ai với ai? 
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Câu hỏi 2:  

 

 

Phương pháp: Tìm và nêu cảm nhận 

Lời giải chi tiết: 

- Những dòng thơ nói về "nhà" trong bài thơ: 

+ Nơi thung sâu khơi nguồn ngọn gió. 

+ Nơi sớm chiều vẫn nhen ngọn lửa. 

+ Suối trong con tắm mình thuở bé 

- Những dòng thơ này khiến "nhà" hiện lên thật thân thương, gần gũi và có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng đối với mỗi người, Đó là nơi cuộc sống của mỗi người bát đầu, là nơi mang lại 

cho con người hơi ấm của tình yêu thương, nuôi dưỡng những cảm xúc trong trẻo cho tâm 

hồn. 

Câu hỏi 3:  

 

Phương pháp: Tìm và nêu tác dụng 

Lời giải chi tiết: 

Biện pháp tu từ điệp ngữ được sử dụng trong bài thơ khiến cho lời nhắn nhủ của cha mẹ với 

con cái trở nên tha thiết: hãy luôn nhớ về những người thân, gia đình, quê hương. 

Câu hỏi 4:  

 

 

Hãy tìm những dòng thơ nói về “nhà” trong bài thơ. Những dòng thơ này giúp em cảm nhận như thế nào 

về “nhà”? 

Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong bài thơ? Việc sử dụng biện pháp tu từ đó có tác dụng gì? 

Những hình ảnh “phương trời xanh thẳm” “mặt trời cháy đỏ” “ngôi sao xanh biếc” gợi cho em liên 

tưởng tới điều gì? 
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Phương pháp: Liên hệ bản thân 

Lời giải chi tiết: 

“Phương trời xa thắm” "mát trời cháy đỏ” "ngôi sao xanh biếc” là những hình ảnh ẩn dụ gợi 

liên tưởng tới những xứ sở xa xôi, đẹp đề, huyền bí, những điều mới mẻ hấp dẫn, vảy gọi con 

người; những hình ảnh đó cũng có thể gợi liên tưởng đến những thành công mà mỗi con 

người đạt được. 

Câu hỏi 5:  

 

Phương pháp: Nêu cảm xúc, suy nghĩ của bản thân sau khi đọc bài thơ 

Lời giải chi tiết: 

Những lời nhắn nhủ trong bài thơ khơi gợi trong mỗi người tình cảm yêu thương, sự gắn bó 

tha thiết với gia đình, quê hương. 

Loigiaihay.com 

Lời nhắn nhủ trong bài thơ khơi gợi trong em những cảm xúc, suy nghĩ gì? 


