Soạn bài Viết bài làm số 3: Văn tự sự - Ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn làm một số đề gợi ý (SGK, tr. 123)
1- Đề 1:
Cây lau chứng kiến việc nàng Vũ Nương ngồi bên bờ Hoàng Giang than thở một mình
rồi tự vẫn. Viết lại câu chuyện đó theo ngôi kể thứ nhất hoặc ngôi kể thứ ba.
Dàn ý tham khảo:
a) Mở bài: Cây lau - xưng tôi - tự giới thiệu
b) Thân bài: Có thể kể một số sự việc:
- Đang vui đùa theo gió, tôi bỗng thấy một người đàn bà thẫn thờ đi đến, ngồi sát bờ sông
cạnh tôi.
- Nhìn khuôn mặt tôi nhận ngay ra Vũ Nương, người phụ nữ hiền thục, thường ra sông
gánh nước. Tiếng nàng than thở ai oán, não nùng, ....
- Sau những lời than thở, nàng lao mình xuống sông tự tử. Tôi giật mình, hoảng sợ, cố
vươn cành lá để cứu nàng mà không được.
- Cảm xúc suy nghĩ của cây lau về Vũ Nương và sự việc nàng tự tử.
c) Kết bài: Tổng kết vấn đề
2- Đề 2:
Hãy hoá thân vào những que diêm để kể lại câu chuyện theo diễn biến và kết thúc truyện
ngắn Cô bé bán diêm của An-đéc-xen (hoặc diễn biến sự việc tương tự nhưng có kết thúc
khác).
Dàn bài gợi ý:
a) Mở bài: Que diêm - xưng tôi - tự giới thiệu
b) Thân bài:
- Kể lại diễn biến câu chuyện theo diễn biến của truyện Cô bé bán diêm.
- Cảm xúc suy nghĩ của que diêm về số phận của cô bé, và vẻ đẹp tâm hồn của cô.
- Cái chết của cô bé, khiến que diêm có suy nghĩ gì?
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c) Kết bài: Tổng kết vấn đề
3- Đề 3:
"Tôi tên là Oanh Liệt. Cái tên này cậu chủ đặt cho tôi nhờ những trận đấu oanh liệt của
tôi trên các sới chọi trong làng. Vậy mà giờ đây, cậu chủ bỏ rơi tôi để chạy theo những
trò chơi mới…"
Dựa theo những lời tâm sự trên, anh (chị) hãy viết một truyện ngắn theo ngôi kể thứ
nhất kể về số phận và nỗi niềm của một con gà chọi bị bỏ rơi.
Dàn ý tham khảo:
a) Mở bài:
Tôi tên là Oanh Liệt, cái tên do cậu chủ đặt cho tôi sau những chiến thắng vẻ vang.
b) Thân bài:
+ Trưa nào tôi cũng theo cậu chủ đi đấu.
+ Tất cả lũ gà trống khác đều thua tôi.
+ Tôi được cậu chủ chăm lo kĩ lưỡng, chăm chút như người bạn thân tình.
+ Nhưng dạo gần đây không hiểu sao trận đấu nào của tôi cũng thua, người đau ê ẩm. Tôi
cố gắng chiến đấu hết sức nhưng lại đành chịu.
+ Cậu chủ ngán ngẩm dần tôi, không chăm chút tôi như mọi ngày.
+ Tôi tủi cực nhưng lại chỉ biết bất lực.
+ Cậu đi tìm thú tiêu khiển mới với trò xóc đĩa không thèm để ý tới tôi.
c) Kết bài:
Những tháng ngày tuổi trẻ vàng son đã qua đi, lúc này tôi trở về nhưng lại được vỗ về
bên mẹ của cậu chủ. Có lẽ bà đã thấu hiểu nỗi lòng của tôi.
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