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1 Soạn bài người kể trong văn bản tự sự 

SOẠN BÀI NGƯỜI KỂ TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ 

 
Soạn bài người kể trong văn bản tự sự của Đọc Tài Liệu sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức 

và trả lời câu hỏi trang 192 đến 194 SGK Ngữ văn 9 tập 1 

 
KIẾN THỨC CƠ BẢN 

HƯỚNG DẪN SOẠN BÀI NGƯỜI KỂ TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ 

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI KỂ CHUYỆN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ 

LUYỆN TẬP 

TỔNG KẾT 

 

 

Tài liệu hướng dẫn soạn bài người kể trong văn bản tự sự được Đọc Tài Liệu biên soạn sẽ 

giúp các bạn ôn tập nắm vững các kiến thức quan trọng và gợi ý trả lời câu hỏi trang 192 đến 

194 sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 1. 

 

  

Cùng tham khảo... 

KIẾN THỨC CƠ BẢN 

Văn bản tự sự được kể theo một trong hai ngôi: ngôi thứ nhất (người kể là một nhân vật trong 

truyện và xưng tôi); ngôi thứ ba (thường gọi nhân vật theo tên, là người kể giấu mình, dường 

như biết hết mọi chuyện, mọi tâm tư tình cảm của tất cả các nhân vật, có mặt ở khắp nơi trong 

truyện. Người kế thường đưa ra các nhận xét đánh giá về các nhân vật). 

HƯỚNG DẪN SOẠN BÀI NGƯỜI KỂ TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ 

Gợi ý trả lời các câu hỏi bài tập trang 192 và 194 sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 1: 
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2 Soạn bài người kể trong văn bản tự sự 

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI KỂ CHUYỆN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ 

Trang 192 và 193 SGK 

Đọc đoạn trích và suy nghĩ trả lời các câu hỏi 

Trả lời 

a) Đoạn trích kể về cuộc chia tay của ba nhân vật: anh thanh niên làm ở trạm khí tượng, người 

hoạ sĩ già và cô kĩ sư đi cùng. Cuộc chia tay giữa họ có phần lưu luyến, bịn rịn.. 

| b) Người kể là một người “vô hình” - người kể chuyện. Người kể đã giấu mình trong ngôi thứ 

ba. Người kể không phải là một trong các nhân vật bởi vì không có ai xưng "tôi". Nếu là một 

trong ba nhân vật đóng vai trò là người kể chuyện thì phải xưng là "tôi" và lời văn phải thể hiện 

đúng tính cách, tâm trạng của nhân vật. 

c) Những câu như “giọng cười nhưng đầy tiếc rẻ”; “những người con gái sắp xa ta, biết không 

bao giờ gặp ta nữa. Hay nhìn ta như vậy" là lời nhận xét của người kể chuyện về tâm trạng của 

anh thanh niên. Hay nói cách khác, người kể chuyện đã nhập vai vào nhân vật anh thanh niên để 

nói hộ anh ta những suy nghĩ, cảm xúc của mình lúc chia tay cô gái. 

d*) Người kể chuyện đã kể lại câu chuyện một cách rõ ràng, cụ thể, sinh động hiệu được suy 

nghĩ, cảm xúc của các nhân vật. Do vậy, ta thấy dường như người kể chuyện thấy hết và biết tất 

cả mọi việc, mọi hành động, tâm tư, tình cảm của các nhân vật. 

LUYỆN TẬP 

Trang 193 và 194 SGK 

Đọc đoạn trích và suy nghĩ, trả lời các câu hỏi. 

Gợi ý trả lời 

a) So với đoạn văn trong Lặng lẽ Sa Pa, đoạn văn trích trong Trong lòng ne có những điểm khác 

nhau: 

- Người kể là nhân vật "tôi" - một nhân vật của câu chuyện trong cuộc gặp mẹ. 

- Ngôi kể này có ưu điểm: Nhân vật có thể bộ lộ tất cả những suy nghĩ, tình cảm, tâm trạng 

thầm kín nhất của mình. 



 

SOẠN BÀI NGƯỜI KỂ TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ ĐỌC TÀI LIỆU™ 

 

3 Soạn bài người kể trong văn bản tự sự 

Hạn chế của ngôi kể này là không thể hiện ý nghĩa, tâm trạng... của nhân vật khác. Những hạn 

chế này không có ở trong đoạn trích trong Lặng lẽ Sa Pa. 

b) Em hãy chọn một nhân vật là người kể chuyện. Chọn nhân vật nào thì nhân vật đó phải xưng 

là “tôi”. Khi kể, mọi sự việc. Con người trong đoạn truyện phải phù hợp với cái nhìn của nhân 

vật được chọn làm người kể chuyện. 

TỔNG KẾT 

Những kiến thức cần ghi nhớ của bài học này: 

• Trong văn bản tự sự, ngoại hình thức kể chuyện theo ngôi thứ nhất (xưng "tôi") còn có hình 

thức kể chuyện theo ngôi thứ ba. Đó là người kể chuyện giấu mình nhưng có mặt khắp nơi 

trong văn bản. Người kể này dường như biết hết mọi việc, mọi hành động, tâm tư, tình cảm của 

các nhân vật. 

• Người kể chuyện có vai trò dẫn dắt người đọc đi vào câu chuyện giới thiệu nhân vật và tình 

huống, tả người và tả cảnh vật, đưa ra các nhận xét, đánh giá về những điều được kể. 

 

  

// Mong rằng nội dung của bài hướng dẫn soạn văn 9 bài người kể trong văn bản tự sự 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. 

 


