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I. Đoạn văn trong văn bản tự sự 

II. Cách viết đoạn văn trong bài văn tự sự 

1. 

a. Theo anh (chị), các đoạn văn trên có thể hiện đúng như dự kiến của tác giả không? Nội 

dung và giọng điệu của các đoạn văn mở đầu và kết thúc có nét gì giống và khác nhau? 

b. Anh (chị) học được điều gì ở cách viết đoạn văn của Nguyên Ngọc. 

Trả lời: 

 

a. Các đoạn văn trên thể hiện đúng như dự kiến của tác giả. Nội dung và giọng điệu của 

đoạn văn mở đầu và kết thúc có những điểm giống nhau: 

- Giống nhau: Cả đoạn mở đầu và kết thúc đều miêu tả cảnh rừng xà nu. Nó tạo thành 

một kết cấu vòng tròn. Kết cấu này vừa đảm bảo sự chặt chẽ về bố cục, vừa tập trung làm 

nổi bật chủ đề của tác phẩm. 

 - Khác nhau: 

+ Đoạn đầu mở ra khung cảnh về một cánh rừng xà nu tràn đầy nhựa sống, bảo vệ cho 

dân làng. 

+ Đoạn sau, cánh rừng bị tàn phá nhưng nó lại đang trỗi dậy với những mầm non mới, nó 

như sự bất diệt của cây xà nu. 

b. Từ cách viết của nhà văn có thể học được cách viết đoạn văn theo lối kết cấu vòng 

tròn, để đoạn văn trở nên hấp dẫn hơn, xoáy sâu vào nội dung, dụng ý mà người viết 

muốn đề cập. 

2. 

 

a. Có thể coi đây là đoạn văn trong văn bản tự sự được không, vì sao? Theo anh (chị) , 

đoạn văn đó thuộc phần nào của truyện ngắn mà bạn học sinh định viết. 

b. Viết đoạn văn này, bạn học sinh đã thành công ở nội dung nào, nội dung nào còn phân 

vân để trống? Anh (chị) hãy viết tiếp vào những chỗ để trống đó để cùng bạn hoàn thành 

đoạn văn định viết. 
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Trả lời: 

 

a. Đoạn văn này thuộc phần thân bài trong "truyện ngắn" mà bạn học sinh định viết. Có 

thể xem đây là đoạn văn trong văn bản tự sự. 

b.  

a. Đoạn văn này thuộc phần thân bài (phần phát triển) trong "truyện ngắn" mà bạn học 

sinh định viết. Đoạn văn này đã kể lại một sự việc quan trọng, đó là chuyện "Chị Dậu về 

làng lãnh đạo cuộc nổi dậy khi cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 nổ ra". Sự việc ấy 

phù hợp với chủ đề và cốt truyện mà bạn học sinh đã nêu ra và lập dàn ý. Có thể xem đây 

là đoạn văn trong văn bản tự sự. 

b.  

- Có thể nói, đoạn văn trên mới chỉ thành công trong việc "kể" lại câu chuyện. Nhược 

điểm của đoạn văn là việc sắp xếp những đoạn tả cảnh, tả tâm trạng còn chưa nhuyễn, 

chưa hay. Văn phong còn lúng túng, gượng gạo. 

- Có thể sửa chữa lại hai chỗ "lúng túng" trong đoạn văn của bạn học sinh như sau: 

+ Ở chỗ trống thứ nhất: Học sinh nên kể một đoạn về việc chị Dậu về làng vận động nhân 

dân tham gia cách mạng như thế nào? Nhân dân trong làng được chị thuyết phục và nghe 

theo chị ra sao? Trong quá trình đó, những ai (Nhân vật do học sinh tưởng tượng ra) 

hưởng ứng và ủng hộ chị tích cực nhất? Những công việc cụ thể của họ như thế nào? Anh 

Dậu và các con chị lúc ấy ra sao? Bọn mật thám Pháp phối hợp với ông Lý ứng xử thế 

nào?... Cuối cùng, dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng cấp trên, chị Dậu đã tập hợp được 

nhân dân làng Đông Xá, giương cao cờ đỏ sao vàng, xuống đường ủng hộ cách mạng. 

+ Ở chỗ trống thứ hai: Học sinh nên kể tiếp một đoạn ngắn về việc chị Dậu tuyên truyền, 

cổ động nhân dân như thế nào? Có thể đưa ra lời diễn thuyết phải ăn nhập với lời cuối. 

Chẳng hạn nhân làng Đông Xá vùng lên đánh Pháp, đuổi Nhật. 

3. Qua kinh nghiệm của nhà văn Nguyên Ngọc và thu hoạch từ hai bài tập trên, anh (chị) 

hãy nêu cách viết đoạn văn trong bài văn tự sự. 

Trả lời: 

Cách viết đoạn văn trong bài văn tự sự: 

      - Khi viết đoạn mở bài và đoạn kết thúc, cần dựa vào đề tài và cốt truyện để xác định 

nội dung. 
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      - Sau đoạn mở đầu, vẫn phải dựa vào cốt truyện, dựa vào chủ đề, tư tưởng của bài văn 

để viết các đoạn thân bài: đoạn miêu tả, đoạn giới thiệu nhân vật, đoạn kể việc, đoạn đối 

thoại,... 

      - Cần hình dung sự việc xảy ra như thế nào rồi lần lượt kể lại diễn biến của nó, chú ý 

sử dụng các phương tiện liên kết câu để đoạn văn mạch lạc, chặt chẽ. 

 

LUYỆN TẬP 

Câu 1. Đọc đoạn trích (SGK, tr. 99) 

a. Anh (chị) cho biết đoạn trích trên kể sự việc gì, ở phần nào, của văn bản tự sự nào? 

b. Đoạn trích chép ở đây có một số sai sót về ngôi kể, hãy chỉ rõ những lỗi sai rồi chữa lại 

cho hoàn chỉnh? 

c. Từ sự phát hiện và chỉnh sửa cho đoạn trích trên, anh (chị) có thêm kinh nghiệm gì khi 

viết đoạn văn trong văn bản tự sự? 

Trả lời: 

a. Đoạn văn này kể lại sự việc cô Phương Định - một nữ thanh niên xung phong đang phá 

bom để mở đường ra mặt trận. Đây là đoạn văn nằm ở phần thân bài (phần phát triển) của 

văn bản “Những ngôi sao xa xôi”. 

b. Đoạn văn được chép lại có một số sai sót về ngôi kể. 

    Trong truyện ngắn, người kể chuyện (nhân vật Phương Định xưng tôi, kể chuyện về 

bản thân mình và tổ thanh niên xung phong). Một số câu trong đoạn này, đại từ "tôi" đã 

bị thay bằng "cô gái" (câu 5); "Cô" (câu 6, 16), danh từ riêng "Phương Định" (câu 14, 

20). 

c. Trong văn bản tự sự, người viết cần nhất quán về ngôi kể. Nếu có sự thay đổi về người 

kể thì ngôi kể ấy sẽ phải thống nhất từ đoạn đầu đến các đoạn tiếp theo. 

Câu 2. Viết đoạn văn diễn tả cử chỉ và tâm trạng của cô gái trong 9 câu đầu đoạn trích 

đoạn thơ “Tiễn dặn người yêu” 

Hướng dẫn làm bài: 

   Để viết được đoạn văn thuật lại cử chỉ và tâm trạng của cô gái bị ép duyên trong đoạn 

trích truyện thơ Tiễn dặn người yêu, cần chú ý diễn tả các cử chỉ và tâm trạng sau : 
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- Cử chỉ: cất bước theo chồng, vừa đi vừa ngoảnh lại, vừa đi vừa ngoái trông, khi tới rừng 

ớt ngắt lá ớt ngồi chờ, khi tới rừng cà ngắt lá cà ngồi đợi,… 

- Tâm trạng: lòng càng đau càng nhớ, chờ, đợi,… 

Lưu ý: Khi viết, cần biết kết hợp giữa diễn tả cử chỉ và tâm trạng, tả cử chỉ cũng là để lột 

tả tâm trạng luyến lưu, buồn đau của người con gái phải lìa xa người yêu về nhà chồng. 

Có thể mở đoạn như sau: "Người đẹp anh yêu phải gồng gánh theo chồng, chân cất bước 

mà lòng chẳng thể nguôi ngoai". Học sinh tự triển khai các câu tiếp theo. 

Tham khảo đoạn văn sau: 

    Người con gái đi lấy chồng nhưng lòng lại tha thiết thương nhớ người yêu, chân bước 

đi mà lòng lại đau xót vô cùng. Vừa đi lại vừa ngoảnh lại ngoái trông tiếc nuối về người 

cô yêu thực sự. Phút giây quay lại nhìn người yêu là những phút giây cuối cùng để ghi 

nhớ lại hình ảnh thân thương ấy. Rồi cô gái đến rừng ớt ngồi chờ, tâm trạng đi xa thương 

nhớ, cô gái ngắt lá ớt như để xua đi nỗi đau, mỗi lá ớt ngắt xuống như một vết thương 

lòng, như một nỗi nhớ thương gửi đến người cô yêu. Bước đi ngày càng xa, đường tới 

nhà chồng càng nhanh tới gần, đi hết rừng ớt là rừng cà, cô gái lại tiếp tục ngồi đợi. 

Những lá cà rơi xuống, nhưng chàng trai vẫn chưa xuất hiện. Cô tiếp tục bước tới rừng lá 

ngón, lúc này thì chàng trai đã xuất hiện, cả hai được thủ thỉ những lời tâm tình cuối 

cùng, tình yêu của họ trao cho nhau là thật lòng nhưng tiếc rằng số phận lại thật éo le, họ 

không có cơ hội được bên nhau đến trọn đời. Nhưng có lẽ tình yêu thủy chung, son sắt 

của đôi trai gái sẽ luôn vĩnh hằng mãi với thời gian và trở thành tình yêu đẹp nhất trong 

văn học dân tộc Thái. 
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