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SOẠN BÀI LUYỆN TẬP SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT 

TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH 

Hướng dẫn soạn bài luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh gồm chi 

tiết các mẫu dàn ý và mở bài mẫu để các em tham khảo. 

Bài 1: Cho đề văn: Thuyết minh một trong các đồ dùng sau: cái quạt, cái bút, cái kéo, chiếc nón. 

a) Xác định đề bài cụ thể.  

b) Lập dàn ý chi tiết và viết phần mở bài.  

Hướng dẫn làm bài 

Thuyết minh về cái nón lá 

a. Lập dàn ý 

Mở bài: Giới thiệu chung về chiếc nón.  

Thân bài: 

- Lịch sử chiếc nón và nghề làm nón. 

- Cấu tạo của chiếc nón. 

- Quy trình làm ra chiếc nón. 

- Giá trị kinh tế, văn hoá, nghệ thuật của chiếc nón.  

Kết bài: Cảm nghĩ chung về chiếc nón trong đời sống hiện tại. 

b. Hướng dẫn viết mở bài:  

Nhắc đến những vật dụng gắn bó, gần gũi, thân thiết với người Việt, không thể nào bỏ qua chúng tôi - 

những chiếc nón lá. Nón lá chúng tôi đã đồng hành cùng con người Việt Nam qua suốt chiều dài lịch sử. 

Lúc vui, lúc buồn, khi để che nắng mưa cùng người một nắng hai sương, khi lại làm duyên cùng nụ cười 

thiếu nữ hay e ấp cùng cô dâu bước chân về nhà chồng. 

https://doctailieu.com/soan-bai-luyen-tap-su-dung-mot-so-bien-phap-nghe-thuat-trong-van-ban-thuyet-minh
https://doctailieu.com/soan-bai-luyen-tap-su-dung-mot-so-bien-phap-nghe-thuat-trong-van-ban-thuyet-minh


 

LUYỆN TẬP SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT 

TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH 
ĐỌC TÀI LIỆU™ 

 

2 

Tham khảo thêm những bài văn mẫu thuyết minh giới thiệu về chiếc nón lá Việt Nam 

Thuyết minh về cái quạt máy. 

a. Lập dàn ý 

Mở bài: Giới thiệu chung về chiếc quạt.  

Thân bài:  

- Nguồn gốc và sự ra đời của quạt. 

- Cấu tạo và công dụng, sử dụng và bảo quản. 

- Quạt trong đời sống đô thị và nông thôn.  

Lưu ý: Nên sử dụng biện pháp nghệ thuật: tự thuật, nhân hoá để kề...  

Kết bài: Cảm nghĩ chung về cái quạt trong đời sống hiện đại. 

b. Hướng dẫn viết mở bài 

Việt Nam chúng ta có nhiều ngày tiết trời oi bức vì là nước thuộc vùng nhiệt đới, nằm gần đường xích 

đạo. Lúc ấy, mọi người sẽ cần đến chúng tôi - một vật dụng đang sử dụng rất hữu ích hằng ngày, những 

chiếc quạt máy. 

Xem thêm một số bải văn mẫu thuyết minh về cái quạt máy hay tại Đọc Tài Liệu 

Tham khảo thêm: Một số bài văn mẫu hay đã được sưu tầm và biên soạn 

 Thuyết minh về cây bút bi 

Trên đây là những hướng dẫn soạn bài luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản 

thuyết minh đã được Đọc Tài Liệu biên soạn để giúp các em cùng tham khảo. Mong rằng những bài 

hướng dẫn soạn văn 9 của chúng tôi sẽ luôn là người bạn đồng hành giúp các em học tốt môn học này 

https://doctailieu.com/thuyet-minh-ve-chiec-non-la-viet-nam
https://doctailieu.com/thuyet-minh-ve-cai-quat-may-lop-9
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