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Soạn văn lớp 6 Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi 

I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn 

Câu 1 – Các lỗi thường mắc khi viết đơn (Trang 142 SGK ngữ văn 6 tập 2) 

Đơn sau đây có những lỗi gì và nếu sửa chữa, em sẽ sửa như thế nào? 

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC 

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm 

Hôm qua em đi học về chẳng may bị ngã xe đạp, chân đau không thể đi đến lớp học được, vì vậy 

em viết đơn này xin cô cho phép em nghỉ học, khi nào khỏi em sẽ tiếp tục đi học. 

Em xin chân thành cảm ơn cô. 

Trả lời: 

Đơn trên sai và thiếu: 

– Thiếu quốc hiệu. 

– Thiếu ngày, tháng, năm, nơi viết đơn, họ và tên người viết đơn. 

– Người, nơi nhận không rõ. 

– Thiếu chữ kí của người viết đơn. 

– Cách trình bày không khoa học, rõ ràng (phần kính gửi được đặt sai vị trí). 

Cách sửa: bổ sung những phần thiếu. 

Câu 2 – Các lỗi thường mắc khi viết đơn (Trang 143 SGK ngữ văn 6 tập 2) 

Phát hiện lỗi và nêu cách sửa lỗi ở đơn sau đây: 

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐƠN XIN THEO HỌC NHẠC HỌA 

Kính gửi: Thầy giáo chủ nhiệm lớp nhạc họa 
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Tên em là: Trần Thị Thanh. 

Quê quán: Vĩnh Bảo – Hải Phòng. Chỗ ở hiện nay: phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. 

Nghề nghiệp của bố: Công nhân Cảng. Nghề nghiệp của mẹ: buôn bán nhỏ. Hiện nay em là học 

sinh lớp 6A trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Vừa qua em thấy rất nhiều bạn theo học lớp nhạc 

họa của nhà trường mới mở vì thế em cũng viết đơn này xin thầy cho em được theo học lớp học 

này. 

Em xin cảm ơn thầy. 

Trần Thị Thanh 

Trả lời: 

– Thừa phần viết nghề nghiệp của bố mẹ. 

– Lý do trình bày chưa rõ ràng, xác đáng. 

– Thiếu thời gian, nơi viết đơn, lời cam đoan, chữ kí của người viết đơn. 

Cách sửa: bổ sung những phần còn thiếu. 

Ngày/ tháng/ năm 

Quê quán: Vĩnh Bảo- Hải Phòng. 

Chỗ ở hiện nay: phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. 

Câu 3 – Các lỗi thường mắc khi viết đơn (Trang 143 SGK ngữ văn 6 tập 2) 

Đơn sau đây sai ở chỗ nào? Vì sao? 

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC 

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 6C, Trường THCS Trần Phú. 

Tên em là: Lê Văn X, học sinh lớp 6C 

Hôm qua đi lao động cùng các bạn, trên đường về nhà em gặp mưa và bị cảm lạnh, người sốt 

cao, bố mẹ đã đưa em vào bệnh viện. Hiện tại em vẫn bị sốt li bì, đầu đau nhức, không thể ngồi 

dậy được, vì vậy em không đến trường được. Em viết đơn này xin cô cho em nghỉ học, khi nào 

khỏi em sẽ tiếp tục đi học. 
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Em xin cảm ơn cô. 

Thị xã H, ngày… 

Học sinh 

(kí tên) 

Lê Văn X 

Trả lời: 

Lý do viết đơn trình bày không xác đáng. Bởi sốt cao li bì không ngồi dậy được mà vẫn có thể 

viết đơn? => Đơn này phải do phụ huynh viết mới hợp lý. 

Cách sửa: 

– Thay người viết đơn là phụ huynh viết. 

– Trình bày lại lý do viết đơn. 
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II. Luyện tập 

Câu 1 – Luyện tập (Trang 144 SGK ngữ văn 6 tập 2) 

Quê em mới có điện. Em hãy thay bố mẹ viết đơn gửi Ban quản lí điện của địa phương xin bán 

điện cho gia đình mình. 

Trả lời: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

ĐƠN XIN CẤP ĐIỆN 

Kính gửi: Ban quản lý chi nhánh điện lực xã… huyện…tỉnh… 

Tôi là: 
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Nơi ở hiện tại: 

Tôi viết đơn này gửi Ban Quản lí điện chi nhánh xã… huyện… cấp điện cho gia đình tôi dùng 

trong sinh hoạt. Gia đình tôi sẽ đảm bảo đóng tiền đầy đủ theo qui định hàng tháng. Sử dụng điện 

tiết kiệm và an toàn. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

Kí tên 

Câu 2 – Luyện tập (Trang 144 SGK ngữ văn 6 tập 2) 

Trường em đang thành lập Đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Em hãy viết đơn xin được tham gia đội tình nguyện ấy. 

Trả lời: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

ĐƠN XIN THAM GIA TÌNH NGUYỆN 

Kính gửi: Ban Giám hiệu 

Trường phổ thông cơ sở… 

Tên em là: 

Học sinh lớp: 

Em được biết Đoàn trường thành lập Đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường xanh, 

sạch, đẹp nên em viết đơn này xin Ban giám hiệu cho em tham gia vào Đội tình nguyện. 

Em xin hứa sẽ chấp hành và quyết tâm hoàn thành mọi công việc được phân công. 

Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu. 

Kí tên 
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