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1 Soạn bài luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận 

SOẠN BÀI LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CÓ SỬ DỤNG YẾU TỐ 

NGHỊ LUẬN 

 
Soạn bài luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận của ĐọcTàiLiệu giúp 

bạn ôn ập kiến thức và trả lời câu hỏi trang 160 - 161 SGK Ngữ văn 9 tập 1 

 

Tài liệu hướng dẫn soạn bài luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị 

luận được biên soạn dưới đây sẽ giúp các ban ôn tập nắm vững những kiến thức quan trọng và 

gợi ý trả lời câu hỏi tại trang 160 và 161 sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 1. 

 

 

Tham khảo: Soạn bài Nghị luận trong văn bản tự sự 

Cùng tham khảo... 

THỰC HÀNH TÌM HIỂU YẾU TỐ NGHỊ LUẬN TRONG ĐOẠN VĂN TỰ SỰ 

Đọc đoạn văn "Lỗi lầm và sự biết ơn" và trả lời các câu hỏi 

2 - Trang 160 SGK  

Trong đoạn văn trên, yếu tố nghị luận thể hiện ở những câu văn nào? Chỉ ra vai trò của các yếu 

tố ấy trong việc làm nổi bật nội dung của đoạn văn. 

Trả lời 

- Yếu tố nghị luận trong bài Lầm lỗi và sự biết ơn được thể hiện ở 

+ Bố cục của bài: Hai đoạn đầu của bài đưa ra 2 cảnh ngộ khác nhau, hai  cách biểu hiện ý nghĩ 

khác nhau, sự đối lập đó đòi hỏi lời giải thích. 

https://doctailieu.com/soan-bai-nghi-luan-trong-van-ban-tu-su
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2 Soạn bài luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận 

+ Lời giải thích của người bạn ẩn chứa một triết lý sống cũng là lời đề nghị sâu sắc: "Những 

điều viết trên cát sẽ mau chóng bị xoá nhoà theo thời gian, nhưng không ai có thể xoá được 

những điều tốt đẹp đã được ghi tạc trên đá, trong lòng người". 

- Nếu không có yếu tố nghị luận đó văn bản sẽ không có sự liên kết nội tại giữa các cảnh ngộ 

được kể lại. Do đó văn bản sẽ không tồn tại được. 

- Viết lại đoạn cuối 

Câu chuyện chứa đựng một bài học triết lí sâu sắc. Nó khuyên người ta hãy học cách viết những 

nỗi đau buồn, thù hận lên cát. Hãy học cách khắc ghi những ân nghĩa lên đá. Bài học này là 

cách diễn đạt khác đi của một triết lí dân gian: oán nên cởi, ân nên buộc. 

THỰC HÀNH VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CÓ SỬ DỤNG YẾU TỐ NGHỊ LUẬN 

1- Trang 161 SGK  

Viết một đoạn văn kể lại buổi sinh hoạt lớp. Trong buổi sinh hoạt đó, em đã phát biểu ý kiến để 

chứng minh Nam là một người bạn rất tốt 

Gợi ý 

a) Buổi sinh hoạt lớp diễn ra như thế nào? (thời gian, địa điểm, ai là người điều khiển, không 

khí của buổi sinh hoạt lớp ra sao,...). 

b) Nội dung của buổi sinh hoạt la gì? Em đã phát biểu về vấn đề gì? Tại sao lại phát biểu về 

việc đó? 

c) Em đã thuyết phục cả lớp rằng Nam là người bạn rất tốt như thế nào? (lý lẽ, ví dụ, lời phân 

tích). 

2 - Trang 161 SGK 

Viết đoạn văn kể về những việc làm hoặc những lời dạy bảo giải dị mà sâu sắc của người bà 

kính yêu đã làm cho em cảm động [...] 

Bài làm mẫu 

Tôi ở với bà nội từ nhỏ. Những bước đi đầu tiên của mỗi người thường có dáng dấp của sự e sợ, 

rụt rè. Nhưng khi bắt đầu những bước đi đầu tiên ấy tôi lại rất tự tin. Bởi tôi biết rằng đằng sau 

tôi luôn có một bàn tay đang dang rộng để nâng đỡ và làm điểm tựa cho tôi. Đó không phải là 
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3 Soạn bài luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận 

một bàn tay nào khác mà chính là bàn tay của bà - bàn tay thô sơ, dan dát vị nắng mưa, sương 

gió cuộc đời. Và những bài học làm người đầu tiên của tôi không đến từ bài giảng của cô giáo 

mà đến những câu chuyện cổ tích bà thường kể cho tôi nghe trước khi ngủ. Những lời kể của bà 

gieo vào lòng tôi biết bao ước mơ, niềm tin và cũng khiến tôi suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ về 

những lời dạy dỗ được bà gửi vào câu chuyện. Tôi còn nhớ khi bà kể câu chuyện "Cô chủ nhỏ", 

bà đã nói: "Không nên sống dung dung, hờ hững mà phải biết trân trọng những vẻ đẹp và giá trị 

thân thuộc, bình dị của cuộc sống, nhất là tình cảm. Đừng nên xem nhẹ mối tình bạn, tình thân 

ngày hôm nay, bởi ngày hôm sau khi nhìn lại nó là cả một kho báu quý giá". Nghe bà nói, có ai 

biết được rằng bà chưa một lần được đi học, được biết chữ. Nhưng có lẽ đi học hay không đi 

học, biết chữ hay không biết chữ đã không còn quan trọng nữa mà cải chính là ở tâm của mỗi 

con người. Tâm sáng khiến con người ta có được cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc đời, khiến con 

người ta đẹp đẽ lạ thường giống như bà của tôi vậy. Ngày hôm nay, khi đã không còn sống bên 

bà nữa nhưng mỗi bước chân của tôi trên con đường đời vẫn văng vẳng tiếng bà kể chuyện ngày 

xửa ngày xưa... 

// Mong rằng nội dung của bài hướng dẫn soạn văn 9 bài luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử 

dụng yếu tố nghị luận này sẽ giúp các bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức quan trọng của 

bài học. Chúc bạn luôn đạt được những kết quả cao trong học tập. 

Xem thêm soạn bài Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự 

[ĐỪNG SAO CHÉP] - Bài viết này chúng tôi chia sẻ với mong muốn giúp các bạn tham khảo, 

góp phần giúp cho bạn có thể để tự soạn bài luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố 

nghị luận một cách tốt nhất. "Trong cách học, phải lấy tự học làm cố" - Chỉ khi bạn TỰ LÀM 

mới giúp bạn HIỂU HƠN VỀ BÀI HỌC và LUÔN ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ CAO. 

 

https://doctailieu.com/soan-bai-mieu-ta-noi-tam-trong-van-ban-tu-su

