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SOẠN BÀI PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

Soạn bài Phong cách Hồ Chí Minh gồm sơ lược lược các kiến thức quan trọng và hướng dẫn trả lời câu 

hỏi trang 8 SGK Ngữ văn 9 tập 1. 

KIẾN THỨC CƠ BẢN 

Lê Anh Trà là nhà nghiên cứu văn học, nhà mĩ học Việt Nam, có nhiều công trình nghiên cứu và tác 

phẩm công phu và giá trị. Hiện ông là giảng viên kì cựu ở các trường đại học Việt Nam. 

Bài văn nói về phong cách Hồ Chí Minh. Phong cách này bắt nguồn từ kiến thức uyên thâm, cách sống 

rất bình dị, rất hiện đại và rất Việt Nam của Hồ Chí Minh; vì người đã tiếp thu và học hỏi bao kiến thức 

nhân loại từ Á sang Âu, từ Phi sang Mĩ. 

TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA 

Hướng dẫn trả lời câu hỏi phần Đọc - Hiểu văn bản và Luyện tập trang 8 sách giáo khoa. 

SOẠN BÀI PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH PHẦN ĐỌC - HIỂU 

Câu 1. Vốn tri thức văn hóa nhân loại của Chủ tịch Hồ Chí Minh sâu rộng như thế nào? Vì sao Người 

lại có được vốn tri thức sâu rộng như vậy? 

Trả lời 

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian truân, Bác Hồ đã đi qua nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều 

nền văn hoá Đông, Tây, hiểu biết sâu rộng nền văn hoá của các nước trên thế giới. 

- Bác Hồ tiếp thu vốn tri thức sâu rộng ấy nhờ vào: 

+ Vốn ngôn ngữ giao tiếp: nói và viết thạo nhiều ngoại ngữ: Pháp, Anh, Hoa, Nga. 

+ Qua lao động để học hỏi: Người đã làm nhiều nghề. 

+ Học hỏi, tìm hiểu văn hoá, nghệ thuật đến một mức khả uyên thâm.  

- Người tiếp thu tinh hoa các nền văn hoá có chọn lọc. 

+ Tiếp thu mọi cái đẹp, cái hay. 

+ Đồng thời phê phán những tiêu cực của chủ nghĩa tư bản. 

- Trên nền tảng văn hoá dân tộc và tiếp thu văn hoá thế giới để trở thành một nhân cách rất Việt Nam. 

Câu 2. Lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông của Bác Hồ được biểu hiện như thế nào? 

Trả lời 
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- Nơi ở và làm việc mộc mạc, đơn sơ: "chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao", chiếc nhà sàn 

"chỉ vẻn vẹn có vài phòng tiếp khách, họp Bộ Chính trị, làm việc và ngủ, với những đồ đạc rất mộc 

mạc đơn sơ". 

- Trang phục hết sức giản dị: bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp thô sơ. 

- Ăn uống rất đạm bạc cá kho, rau luộc, dua ghém, cà muối, cháo hoa... 

Gợi ta nhớ đến các hiền triết xưa: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Trãi 

Xem thêm: Những bài văn cảm nhận phong cách giản dị của Hồ Chí Minh 

Câu 3. Vì sao có thể nói lối sống của Bác là sự kết hợp giữa giản dị và thanh cao? 

Trả lời 

Có thể nói nếp sống giản dị mà thanh cao vì ta thấy Bác không quan tâm đến sự hưởng thụ cá nhân như 

miếng ăn, cái mặc hay chỗ ở: “Và chủ nhân 

chiếc nhà sản này cũng trang phục hết sức giản dị với bộ quần áo bà ba nâu, chiếc  áo trấn thủ, đôi dép 

lốp thô sơ như của các chiến sĩ Trường Sơn" mà Bác chỉ quan. trọng nghĩ đến những tư tưởng hi sinh 

cho quốc gia dân tộc và lí tưởng của mình. 

Câu 4. Nêu cảm nhận của em về những nét đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh. 

Trả lời 

Bài văn này cho em một tấm gương sáng về kiến thức và nhân cách của một nhân vật vĩ đại, nếu học 

sinh chúng em noi gương Bác, phấn đấu mở rộng kiến thức tìm một hướng đi phù hợp để xây dựng đất 

nước, không ham chơi sa đà vào những thú vui tầm thường thì đất nước Việt chúng ta mới có cơ hội 

sánh vai với các cường quốc năm châu. 

Ghi nhớ 

Vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống văn hoá dân tộc và tinh 

hoa văn hoá nhân loại, giữa thanh cao và giản dị. 

HƯỚNG DẪN LÀM PHẦN LUYỆN TẬP 

Yêu cầu: Tìm đọc và kể lại những câu chuyện về lối sống giản dị mà thanh cao đẹp của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh 

Gợi ý 

Một số câu chuyện về lối sống giản dị mà cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh : 

 Bài thơ “Tức cảnh Pác Bó”, những câu chuyện khi Bác ở Pác Bó. 
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 Việc chi tiêu của Bác Hồ : 

Các đồng chí ở gần Bác đều cho biết Bác rất tiết kiệm. Có đôi tất rách đã vá đi, vá lại mấy lần Bác 

cũng không dùng tất mới. Bác nói: 

- Cái gì còn dùng được nên dùng. Bỏ đi không nên... 

Khi tất rách chưa kịp vá, anh em đưa đôi mới để Bác dùng, Bác xoay chỗ rách vào bên trong rồi cười xí 

xóa: 

- Đấy, có trông thấy rách nữa đâu... 

Có quả chuối hơi nẫu, anh cán bộ chê không ăn, Bác lấy dao gọt phần nẫu đi, bóc ăn ngon lành, rồi nói: 

- Ở chiến khu có được quả chuối này cũng đã quý... 

KẾT QUẢ CẦN ĐẠT 

Thấy được những vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh - sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện 

đại, dân tộc và nhân loại, vĩ đại và bình dị - để càng thêm kính yêu Bác, tự nguyện học tập theo gương 

Bác. 

Nắm được các phương châm hội thoại về lượng và về chất để vận dụng trong giao tiếp. 

Biết sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. 

Tham khảo thêm 

 Phân tích văn bản Phong cách Hồ Chí Minh 

 Giá trị cốt lõi và cao đẹp nhất trong phong cách Hồ Chí Minh 

Chúc các em học tốt và mong rằng những tài liệu hướng dẫn soạn văn 9 sẽ là người bạn đồng hành 

giúp các em đạt được những kết quả cao trong học tập 
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