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PHIẾU BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ: TRUYỆN CỔ TÍCH – NGỮ VĂN 6 

Văn bản: Thạch Sanh; Em bé thông minh; Cây bút thần; Ông lão đánh cá và 

con cá vàng. 

I. Phần bài tập trắc nghiệm: 

 

1. Nhận xét nào nêu chính xác về nguồn gốc xuất thân của Thạch Sanh? 

A. Từ thế giới thần linh. 

B. Từ những người chịu nhiều đau khổ. 

C. Từ chú bé mồ côi. 

D. Từ những người đấu tranh quật khởi. 

 

2. Thái độ và tình cảm nào của nhân dân lao động không được thể hiện qua hình 

tượng Thạch Sanh? 

A. Yêu mến, tự hào về con người có phẩm chất như Thạch Sanh. 

B. ước mơ hạnh phúc, ước mơ có những điều kì diệu làm thay đổi cuộc đời. 

C. Ca ngợi sức mạnh thể lực và trí tuệ của người nông dân. 

D. Lí tưởng hoá nhân vật theo tiêu chuẩn, nguyện vọng của mình. 

 

3. Truyện ’Thạch Sanh’ thể hiện ước mơ gì của nhân dân lao động? 

A. Sức mạnh của nhân dân.                                    B. Công bằng xã hội. 

C. Cái thiện chiến thắng cái ác.                              D. Cả 3 ước mơ trên. 

 

4. Nhân vật chính trong truyện ’Em bé thông minh” là ai? 

A. Hai cha con em bé.                                            B. Em bé. 

C. Viên quan.                                                          D. Nhà vua. 

 

5. Mục đích chính của truyện ‘Em bé thông minh” là gì? 

A. Gây cười. 

B. Phê phán những kẻ ngu dốt. 

C. Khẳng định sức mạnh của con người. 

D. Ca ngợi, khẳng định trí tuệ, tài năng của con người. 

 

6. Sức hấp dẫn của truyện’ Em bé thông minh’’ chủ yếu được tạo ra từ đâu? 

A. Hành động nhân vật.                                           B. Ngôn ngữ nhân vật. 

C. Tình huống truyện.                                              D. Lời kể của truyện. 
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7. Cuộc đấu tranh trong truyện ’Cây bút thần’ là cuộc đấu tranh nào? 

A. Chống bọn địa chủ.                                     B. Chống bọn vua chúa. 

C. Chống áp bức bóc lột.                                 D. Chống lại những kẻ tham lam, độc ác. 

 

8. Ước mơ nổi bật của nhân dân lao động trong truyện’ Cây bút thần’ là gì? 

A. Về khả năng kì diệu của con người.                    B. Thay đổi hiện thực. 

C. Sống yên lành.                                                     D. Thoát khỏi áp bức bóc lột. 

 

9. Yếu tố cơ bản nào đã tạo ra sự hấp dẫn của truyện ‘Ông lão đánh cá và con cá 

vàng’? 

A. Nhân hoá.         B. Cường điệu.              C. Lặp.             D. Kịch tính. 

 

10. Tác dụng lớn nhất của bút pháp miêu tả  trong truyện cổ tích ‘Ông lão đánh cá và 

con cá vàng” là gì? 

A. Làm cho không khí truyện thay đổi. 

B. Truyện có thêm nhiều tình tiết. 

C. Truyện ngắn gọn hơn., lời ít ý nhiều. 

D. Truyện có nhiều phương thức diễn đạt hay hơn. 

 

11. Sự ra đời của Sọ Dừa có điều gì khác thường? 

A. Mẹ Sọ Dừa nằm mơ gặp thần 

B. Mẹ Sọ Dừa ướm chân vào vết chân to 

C. Mẹ Sọ Dừa ăn quả dừa 

D. Mẹ Sọ Sừa uống nước trong sọ dừa. 

 

12. Tại sao cô út đồng ý lấy Sọ Dừa? 

A. Biết chàng không phải người phàm 

B. Thấy hình dáng khôi ngô của chàng 

C. Là người tốt bụng 

D. Tất cả các ý trên 

 

13. Sau khi chém chết chằn tinh, Thạch Sanh đã nhận được vật báu nào? 

A. Cây đàn thần 

B. Cung tên vàng 

C. Cái búa thần 

D. Niêu cơm thần 
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14. Công chúa đã phản ứng lại kẻ mạo danh Lí Thông như thế nào? 

A. Bị câm 

B. Thương khóc Thạch Sanh 

C. Tố cáo tội ác của hắn 

D. Đồng ý kết hôn 

 

15. Kết thúc truyện, Thạch Sanh được ban thưởng những gì? 

A. Kết hôn với công chúa 

B. Lên ngôi vua 

C. Trở nên giàu có 

D. A và B đúng 

 

16. Trong truyện Chú bé thông minh, mỗi lần gặp thử thách, cách giải quyết của chú 

bé là gì? 

A. Trả lời đúng câu hỏi 

B. Dùng lí lẽ giải đáp 

C. Gậy ông đập lưng ông 

D. Hành động 

 

17. Điều quan trọng nhất khiến Mã Lương vẽ giỏi là gì? 

A. Sự luyện tập chăm chỉ 

B. Sự giúp đỡ của thần linh 

C. Tài năng bẩm sinh 

D. Tất cả các ý trên 

 

18. Em hãy cho biết nguồn gốc của truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng? 

A. Truyện cổ tích Nga 

B. Truyện thơ của Pu-skin 

C. Truyện cổ tích Đức 

D. Truyện cổ tích Đức và Nga 

 

19. Hãy sắp xếp theo thứ tự những gì mà vợ ông lão yêu cầu (bằng cách đánh số thứ 

tự vào ô bên cạnh). 

A. Nữ hoàng 

B. Long Vương 

C. Một căn nhà đẹp 
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D. Một cái máng lợn 

E. Nhất phẩm phu nhân 

 

20. Biển cả tượng trưng cho điều gì? 

A. Sức mạnh tự nhiên 

B. Thước đo phẩm chất con người 

C. Công lí của nhân dân 

D. Tất cả các ý trên 

 

II. Phần bài tập tự luận: 

1. Truyện cổ tích thường mở đầu và kết thúc như thế nào? Nhân dân muốn gửi gắm điều 

gì thông qua kết thúc của truyện cổ tích? 

 

2. Truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng có kết thúc giống với các truyện cổ tích khác 

không? Ý nghĩa của cách kết thúc như vậy là gì? 

 

3. Nhân vật thần kì trong truyện cổ tích là những ai? Sự xuất hiện của họ có tác dụng 

như thế nào với nội dung, nghệ thuật của truyện? 

 

4. Truyện cổ tích thể hiện ước mơ của nhân dân lao động như thế nào? 

 

5. Thạch Sanh thuộc kiểu nhân vật nào? Đặc điểm của kiểu nhân vật ấy ra sao? 

 

6. Truyện Thạch Sanh đã xây dựng nhân vật Thạch Sanh và Lí Thông trong thế đối lập 

như thế nào? Hai nhân vật đó đại diện cho những yếu tố nào trong xã hội? 

 

7. Trong truyện Thạch Sanh, những yếu tố thần kì có ý nghĩa như thế nào? 

 

8. Truyện Sọ Dừa kể về kiểu nhân vật nào? Tư tưởng thẩm mĩ của nhân dân thôg qua 

việc miêu tả nhân vật Sọ Dừa là gì? 

 

9. Cách giải đố trong truyện của cậu bé trong truyện Chú bé thông minh thể hiện tài trí 

của cậu như thế nào? 
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