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Hướng dẫn cách làm một số đề bài gợi ý (SGK, trang 47, 48) 

I. Đề bài gợi ý 

Đề 1: Giới thiệu về một đồ dùng trong học tập hoặc trong sinh hoạt. 

Đề 2: Giới thiệu một danh lam thắng cảnh ở quê em. 

Đề 3: Thuyết minh về một văn bản, một thể loại văn học đơn giản (như văn bản đề nghị, 

báo cáo, thể thơ lục bát,…). 

Đề 4: Giới thiệu một loài hoa (như hao đào, hoa mai,…) hoặc một loài cây (như cây 

chuối, cây na,…). 

Đề 5: Thuyết minh về một giống vật nuôi. 

Đề 6: Giới thiệu một sản phẩm, một trò chơi mang bản sắc Việt Nam (như chiếc nón lá, 

chiếc áo dài, trò chơi thả diều,…). 

II. Dàn ý tham khảo 

Đề 1: 

a) Mở bài. 

Giới thiệu khái quát về đồ dùng hay vật dụng đó. 

b) Thân bài. 

- Miêu tả hình dáng, màu sắc; 

- Giới thiệu các bộ phận của đồ dùng hay vật dụng đó; 

- Công dụng của đồ vật; 

- Cách sử dụng đồ dùng hay vật dụng đó; 

c) Kết bài. 

- Mối quan hệ của đồ dùng hay vật dụng đó với người học sinh hay với con người nói 

chung. 

Đề 2: 
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a) Mở bài. 

Giới thiệu về danh lam thắng cảnh mà em dự định sẽ thuyết minh. 

b) Thân bài. 

- Giới thiệu nguồn gốc của khu di tích: có từ bao giờ, ai phát hiện ra? đã kiến tạo lại bao 

giờ chưa? 

- Giới thiệu vị trí địa lí, đặc điểm bên ngoài (nhìn từ xa hoặc nhìn từ trên). 

- Trình bày về đặc điểm của từng bộ phận của khu di tích: kiến trúc, ý nghĩa, các đặc 

điểm tự nhiên khác thú vị, độc đáo,… 

- Danh lam thắng cảnh của quê hương bạn đã đóng góp như thế nào cho nền văn hoá của 

dân tộc và cho sự phát triển nói chung của đất nước trong hiện tại cũng như trong tương 

lai (làm đẹp cảnh quan đất nước, mang lại ý nghĩa về giáo dục, ý nghĩa tinh thần, mang 

lại giá trị vật chất,…). 

c) Kết bài. 

Khẳng định lại vẻ đẹp nhiều mặt của danh lam thắng cảnh đó. 

Đề 3: 

a) Thuyết minh về một văn bản cần chú ý làm nổi bật những ý sau: 

- Giới thiệu về các phần các mục của văn bản. 

- Công dụng của văn bản. 

- Cách làm. 

- Những điểm cần lưu ý hay những lỗi thường gặp nên tránh khi tạo lập văn bản. 

b) Thuyết minh về một thể loại văn học cần tập trung vào các ý: 

- Đặc điểm của thể loại: 

+ Về cấu trúc. 

+ Về âm thanh. 

+ Về nhịp điệu. 
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+ Số câu, số chữ. 

+ Nguyên tắc cấu tạo, xây dựng hình tượng. 

… 

- Vai trò của thể loại trong lịch sử và trong đời sống văn học nói chung. 

Đề 4: 

a) Mở bài. 

Giới thiệu tên loài hoa hay loài cây mà em yêu thích. 

b) Thân bài. 

Thuyết minh về đặc điểm, phẩm chất của loài cây, loài hoa. 

- Hoa (cây) có đặc điểm gì nổi bật: nguồn gốc, thân, lá, hoa, nụ, quả. 

- Vai trò, tác dụng của loài hoa hay loài cây đó là gì: làm cảnh, trang trí cho đẹp; làm 

thuốc; lấy quả,…(nếu dẫn ra được các số liệu cụ thể thì càng tốt). 

c) Kết bài. 

Nêu cảm nghĩ của bản thân đối với loài hoa hay loài cây mà mình yêu thích. Cũng có thể 

nêu ra những bài học về sự thích thú và ích lợi của cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. 

Đề 5: 

a) Mở bài. 

Giới thiệu về giống vật nuôi mà em định thuyết minh (một loài chim quý, một vật nuôi 

trong gia đình). 

b) Thân bài. 

Thuyết minh về đặc điểm, vai trò của loài vật: 

- Giới thiệu về hình dáng, cấu tạo, màu sắc, các bộ phận cụ thể của loài vật bằng một 

giọng văn hớn hở và thích thú. 

- Giới thiệu những tập tính của loài vật (cách ăn, ngủ, sinh sản,…). 

https://doctailieu.com/soan-bai-lam-van-so-5-van-thuyet-minh-ngu-van-8
https://doctailieu.com/hoc-tap-c106
https://doctailieu.com/lop-8-c236
https://doctailieu.com/ngu-van-lop-8-c668
https://doctailieu.com/soan-van-lop-8-tap-2.html


 Soạn bài Viết bài làm văn số 5 văn thuyết minh - Ngữ văn lớp 8 

HỌC TẬP – LỚP 8 - NGỮ VĂN LỚP 8 – SOẠN VĂN LỚP 8 TẬP 2 

- Vai trò, công dụng của loài vật đó đối với đời sống con người. 

c) Kết bài. 

Nêu cảm nghĩ, tình cảm của mình đối với loài vật đó. 

Đề 6: 

a)Thuyết minh về một sản phẩm cần chú ý làm nổi bật các ý sau: 

- Hình dáng, màu sắc của sản phẩm; 

- Nguyên liệu tạo nên sản phẩm; 

- Cách làm, nơi làm ra sản phẩm đó; 

- Các bộ phận, các phần của sản phẩm; 

- Công dụng; 

- Giá trị văn hoá của sản phẩm; 

b) Thuyết minh về một trò chơi, cần tập trung làm rõ các ý: 

- Xuất xứ của trò chơi. 

- Miêu tả cách chơi: 

+ Công đoạn chuẩn bị (ví dụ cách làm diều, các bộ phận của con diều). 

+ Khi tiến hành trò chơi. 

- Ý nghĩa văn hoá của trò chơi. 
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