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SOẠN BÀI LUYỆN TẬP SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN 

THUYẾT MINH 

Tài liệu soạn bài luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh gồm các gợi ý trả lời 

những yêu cầu tại trang 28 và 29 SGK Ngữ Văn 9 tập 1. 

 

I. CHUẨN BỊ Ở NHÀ 

Cho đề bài: Con trâu ở làng quê Việt Nam 

1. Tìm hiểu đề: Giải thích đề bài và cho biết đề yêu cầu trình bày vấn đề gì. Theo em, với đề bài này, 

cần phải trình bày những ý gì? 

Gợi ý trả lời: 

Đề bài "Con trâu ở làng quê Việt Nam" đòi hỏi người viết nói rõ vị trí, vai trò của con trâu với làng quê 

Việt Nam (chủ yếu là vai trò của con trâu trong sản xuất nông nghiệp; ở một số vùng, vai trò của con 

trâu trong các lễ hội...) 

2. Tham khảo văn bản thuyết minh khoa học (Trang 28 - 29 SGK ) và cho biết em có thể sử dụng 

được những ý gì cho bài thuyết minh của mình. 

Gợi ý trả lời 

Có thể sử dụng các ý sau của bài tham khảo trong từ điển Bách Khoa nông nghiệp để viết bài thuyết 

minh về con trâu ở làng quê Việt Nam 

+ Đặc điểm trâu Việt Nam. 

+ Khả năng làm việc của trâu: kéo cày, kéo xe, kéo gỗ. 

+ Khả năng cho thịt và sữa của trâu. 

II. LUYỆN TẬP TRÊN LỚP 

Viết một đoạn văn thuyết minh có sử dụng yếu tố miêu tả với một trong các ý (phần 1): 

- Con trâu ở làng quê Việt Nam (hình ảnh con trâu trên đồng ruộng, làng quê Việt Nam). 

- Con trâu trong việc làm ruộng (sớm hôm gắn bó với người nông dân). 

- Con trâu trong một số lễ hội. 

- Con trâu với tuổi thơ ở nông thôn. 

https://doctailieu.com/luyen-tap-su-dung-yeu-to-mieu-ta-trong-van-ban-thuyet-minh
https://doctailieu.com/luyen-tap-su-dung-yeu-to-mieu-ta-trong-van-ban-thuyet-minh
https://doctailieu.com/thuyet-minh-ve-con-trau-lop-9
https://doctailieu.com/thuyet-minh-ve-con-trau-lop-9
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Gợi ý thực hiện. 

 

- Con trâu trên đồng ruộng: Trước đây, con trâu là nguồn sức kéo chính giúp người nông dân cày, bừa 

ruộng lúa. Vào thời vụ, trên cánh đồng, nơi này con trâu cắm cúi gò lưng kéo chiếc cày đang cắm sâu 

vào đất, nơi kia con trâu xoải bước chân kéo lưỡi bừa đang sục vào bùn. 

- Con trâu trong một số lễ hội: Hàng năm vào tháng tư, vùng Đồ Sơn lại mở hội chọi trâu. Trong dân 

gian có câu ca: 

Dù ai buôn đâu bán đâu  

Mồng mười tháng tám chọi trâu thì về 

Dù ai buôn bán trăm nghề 

Mồng mười tháng tám trở (nhớ) về chọi trâu 

 Đến ngày hội, người ta dẫn ra sân chọi trâu những con trâu đực ra bóng nhẫy, no tròn, đôi sừng cong 

vút. 

- Con trâu với tuổi thơ: Trẻ em ở nông thôn, không em nào không có duyên nợ với con trâu. Khi thì đi 

cắt cỏ cho trâu, lúc lại dong trâu đi ăn trên cánh đồng. Những lúc cánh đồng gặt xong chưa cày vỡ, đổ 

ải hoặc trồng hoa màu là lúc trẻ em chăn trâu thích nhất. Lúc đó có thể để trâu tự do ung dung, thanh 

thản gặm còn mình đi bắt con muồm muỗm, đồ tổ dế.. 

Trên đây là những hướng dẫn soạn bài luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả 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/soan-van-9-c922
https://doctailieu.com/soan-van-9-c922

