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GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SOẠN BÀI 

I. Đoạn văn thuyết minh 

Câu 1. Nhắc lại kiến thức 

a) Thế nào là đoạn văn ? 

b) Một đoạn văn cần đạt được những yêu cầu nào trong các yêu cầu kể dưới đây ? 

- Tập trung làm rõ một ý chung, một chủ đề chung thống nhất và duy nhất. 

- Liên kết chặt chẽ với các đoạn văn đứng trước và sau nó. 

- Diễn đạt chính xác và trong sáng. 

- Gợi cảm, hùng hồn. 

Trả lời 

a) Đoạn văn được hiểu là sự phân đoạn mang tính chất hình thức. Mỗi chỗ xuống dòng sẽ 

cho ta một đoạn văn. Muốn có đoạn văn ta phải chấm xuống dòng. Đoạn văn mang tính 

hoàn chỉnh cả về nội dung và hình thức. 

b) Một đoạn văn cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Tập trung làm rõ một ý chung, một chủ đề chung thống nhất và duy nhất. 

- Liên kết chặt chẽ với các đoạn văn đứng trước và sau nó. 

- Diễn đạt chính xác và trong sáng. 

- Gợi cảm và hấp dẫn. 

Câu 2. Theo anh (chị), giữa một đoạn văn tự sự và một đoạn văn thuyết minh có những 

điểm nào giống và khác nhau ? Vì sao có sự giống và khác nhau đó? 

Trả lời: 

- Điểm giống: cùng trình bày sự kiện miêu tả một sự vật hiện tượng và người viết phải 

quan sát cẩn thận. 
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- Điểm khác: tự sự có sự việc, diễn biến còn thuyết minh có tri thức trình bày một cách 

khách quan, giúp con người hiểu biết được đặc trưng, tính chất của sự vật, hiện tượng và 

biết sử dụng chúng vào mục đích có lợi cho con người. 

Câu 3. Một đoạn văn thuyết minh có thể gồm bao nhiêu phần chính ? Các ý trong đoạn 

văn thuyết minh có thể được sắp xếp theo các trình tự thời gian, không gian, nhận thức, 

phản bác - chứng minh không ? Vì sao ? 

Trả lời: 

Đoạn văn thuyết minh có thể bao gồm ba phần chính: mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn. Mở 

đoạn có nhiệm vụ giới thiệu chung. Các ý được sắp xếp theo trình tự thời gian, không 

gian, nhận thức, phản bác - chứng minh nhằm làm tăng tính hấp dẫn, lôi cuốn cho đoạn 

văn. 

II. Viết đoạn văn thuyết minh 

Đề bài: Viết một đoạn văn thuyết minh để cung cấp cho người đọc những hiểu biết chuẩn 

xác về một nhà khoa học hoặc một tác phẩm văn học, một công trình nghiên cứu, một 

điển hình người tốt, việc tốt. 

Câu 1. Phác qua dàn ý đại cương cho bài viết. 

Gợi ý: 

a. Về một nhà khoa học: 

- Giới thiệu khái quát tên tuổi, quê quán, lĩnh vực chuyên ngành nghiên cứu. 

- Quá trình đến với khoa học dễ dàng hay đầy gian nan thử thách. 

- Những đóng góp của nhà khoa học đó cho nền khoa học. 

- Giới thiệu vài nét về cuộc sống đời tư. 

b. Về một tác phẩm văn học  

- Tác giả, hoàn cảnh ra đời tác phẩm, thể loại. 

- Nội dung tư tưởng. 

- Đặc sắc nghệ thuật. 

- Đánh giá, tổng kết về giá trị, tầm ảnh hưởng của tác phẩm. 
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* Dàn ý đại cương chi tiết: 

- Mở bài: Giới thiệu chung về tác phẩm (tên tác phẩm, tác giả, đặc điểm khái quát nhất 

của tác phẩm) 

- Thân bài: Giới thiệu chi tiết về tác phẩm. 

+ Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác. 

+ Giới thiệu các giá trị nội dung tư tưởng của tác phẩm (tuỳ theo từng tác phẩm cụ thể mà 

có thể có số lượng ý tương ứng với số lượng đoạn văn nhiều ít khác nhau). 

+ Giới thiệu những nét đặc sắc về nghệ thuật (tuỳ theo từng tác phẩm cụ thể mà có thể có 

số lượng ý tương ứng với số lượng đoạn văn nhiều ít khác nhau). 

- Kết bài: Nhận định tổng hợp về tác phẩm (khái quát giá trị, vị trí, âm hưởng của tác 

phẩm). 

Câu 2. Hãy diễn đạt một ý trong dàn ý thành một đoạn văn. 

Gợi ý: 

 

* Trước khi viết cần xác định được: 

- Đoạn văn chọn viết là đoạn văn nào? Đoạn văn ấy nằm ở vị trí nào trong bài văn? 

(chẳng hạn theo dàn ý trên có thể chọn đoạn mở bài, kết bài hay một đoạn thuộc ý giới 

thiệu giá trị nội dung, giới thiệu nghệ thuật). 

- Cần viết câu chuyển ý, chuyển đoạn như thế nào để đảm bảo tính chặt chẽ và mạch lạc 

của đoạn văn. 

- Cần sử dụng những phương pháp thuyết minh gì và diễn đạt thế nào để đoạn văn không 

chỉ chuẩn xác mà còn sinh động, hấp dẫn. 

Có thể lựa chọn ý “Đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản 

Viên”: 

   “Trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên, nét đặc sắc nghệ thuật tiêu biểu nhất phải 

kể đến là yếu tố kì ảo. Ngô Tử Văn vốn là người trần mắt thịt mà có thể chiến thắng hồn 

ma của tên giặc, xuống một thế giới ngoài trần gian. Nguyễn Dữ đã sử dụng yếu tố kì ảo 

xen kẽ yếu tố hiện thực làm tăng thêm sắc màu huyễn hoặc và sức hấp dẫn ma lực của thể 
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truyền kì, đồng thời còn thể hiện được vị trí của con người trong vũ trụ và đời sống tâm 

linh người Việt xưa, thế giới cõi âm là sự phản chiếu đời thực.” 

III. Luyện tập 

Câu 1:  Viết đoạn văn nối tiếp theo đoạn mà anh (chị) đã hoàn thành trên lớp. 

Gợi ý: 

Đây là đoạn nối tiếp đoạn văn ở trên, đoạn này đánh giá, tổng kết giá trị và ảnh hưởng 

của tác phẩm: 

    “Như vậy, có thể thấy Chuyện chức phán sự đền Tản Viên vừa đề cao tinh thần khảng 

khái, cương trực, dám đấu tranh chống lại cái ác trừ hại cho dân của Ngô Tử Văn, một 

người trí thức Việt, vừa thể hiện niềm tin công lí của nhân dân - chính nghĩa nhất định sẽ 

chiến thắng gian tà. Đồng thời tác phẩm còn mang nét nghệ thuật đặc trưng của lối truyền 

kì là yếu tố kì ảo.” 

Câu 2: Từ những kết quả và tiến bộ đã đạt được, hãy viết một bài văn thuyết minh để 

giới thiệu một con người, một miền quê, một danh lam thắng cảnh hoặc một phong trào 

hoạt động mà anh (chị) đã có dịp tìm hiểu kĩ. 

Gợi ý: 

* Dàn bài thuyết minh về tác giả Nguyễn Trãi. 

a) Mở bài 

– Nguyễn Trãi - người anh hùng của dân tộc được cả thế giới biết đến. 

– Một nhà quân sự nổi tiếng có công sáng lập ra nhà Hậu Lê và cũng là nhà thơ lớn. 

b) Thân bài 

* Cuộc đời và sự nghiệp 

– Nguyễn Trãi (1380-1442), hiệu Ức Trai, quê gốc ở Hải Dương. 

– Nguyễn Trãi là con của gia đình có truyền thống yêu nước, văn học. 

– Vào năm 1400, Nguyễn Trãi đỗ Thái học sinh, cả cha và con đều làm quan. 
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– Năm 1407, nhà Hồ khởi nghĩa thất bại, giặc Minh chiếm nước ta, cha ông là Nguyễn 

Phi Khanh bị bắt sang Trung Quốc, còn ông Nguyễn Trãi tham gia nghĩa quân Lam Sơn 

kháng chiến chống giặc. 

– Vào những năm 1428, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi trước quân Minh, đó 

cũng là thời gian mà ông viết “Bình Ngô đại cáo”. 

– Chỉ sau thời gian ngắn, triều đình lục đục, gian lận lộng hành, ông xin về ở ẩn. 

– Vua mời ông ra phụ giúp việc nước nhưng vào năm 1442 ông dính vào vụ án Lệ chi 

Viên nổi tiếng, gia đình 3 đời bị xử trảm. 

– Vụ án Lệ Chi Viên là vụ án oan lớn nhất trong lịch sử và được vua Lê Thánh Tông 

minh oan vào năm 1464. 

– Nguyễn Trãi được minh oan và trong sạch để lại tiếng thơm muôn đời. 

– Nguyễn Trãi chính thức trở thành danh nhân văn hóa thế giới vào năm 1980. 

* Đóng góp vào văn học 

– Không chỉ là nhà quân sự, Nguyễn Trãi có rất nhiều những đóng góp quan trọng vào 

văn học đương thời và có giá trị đến hiện nay. 

– Nguyễn Trãi đã sáng tác rất nhiều tác phẩm nổi tiếng thuộc thể loại văn chính luận, thơ 

trữ tình. Các tác phẩm của ông được viết bằng chữ Nôm và chữ Hán. 

– Ông là nhà thơ xuất sắc với các tập thơ: “Ức Trai thi tập”, “Quốc âm thi tập”. 

– Ông là nhà chính luận nổi tiếng: “Quân trung từ mệnh tập”, “Bình Ngô đại cáo”, các 

thể loại chiếu… 

– Các tác phẩm của ông đều thể hiện lòng yêu nước, thương dân, lý tưởng nhân nghĩa. 

Thơ trữ tình của ông chân thực, giản dị và gần gũi với thực tế. 

c) Kết bài 

– Nguyễn Trãi xứng đáng là người hùng dân tộc, nhà thơ, nhà văn hóa lớn của thời đại. 

– Cuộc đời của ông để lại nhiều đau thương, bi thảm nhưng tiếng thơm muôn đời và sự 

kính phục của thế hệ sau. 
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