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1 Soạn bài viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự 

SOẠN BÀI VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 3 - VĂN TỰ SỰ 

 
Soạn bài viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự hướng dẫn chi tiết cách tìm hiểu và lập dàn 

ý các đề văn yêu cầu tại trang 191 SGK Ngữ văn 9 tập 1 

 

Tài liệu hướng dẫn soạn bài viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự sẽ giúp các bạn cách tìm 

hiểu đề và lập dàn ý các đề văn tại trang 191 sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập 1. 

 

  

Cùng tham khảo 

HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU ĐỀ 

1. Về dạng bài: Đây là dạng bài văn tự sự có kết hợp với miêu tả nội tâm và nghị luận. 

2. Tìm hiểu đề: 

- Xác định sự việc, nhân vật của câu chuyện sẽ kể (đề bài yêu cầu kể về ai, việc gì?); 

- Tìm hiểu những vấn đề liên quan đến nội dung sẽ kể 

- Hình dung ra chủ đề của bài văn; diễn biến câu chuyện. 

 - Lựa chọn ngôi kể. 

* Muốn làm tốt các đề văn này, các em cần tham khảo lại tài liệu hướng dẫn soạn bài miêu tả nội 

tâm trong văn bản tự sự để nắm vững các kiến thức quan trọng. 

HƯỚNG DẪN LẬP DÀN Ý 

Đề 1: Hãy kể về một lần em trót xem nhật kí của bạn 

Mở bài: Giới thiệu về lần em trót xem nhật kí của bạn. Lỗi lầm đó khiến em có cảm xúc thế nào 

trong hiện tại. 

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

- Hoàn cảnh khi nhìn thấy nhật kí: Trong một lần ngồi trong lớp coi lớp giờ thể dục, tôi thấy cuốn 

sổ nhỏ rơi ở gần bục giảng 

- Khi nhìn thấy cuốn nhật kí, tôi khá lưỡng lự, đã định giữ và trả cho bạn nào đánh rơi 

- Suy nghĩ một hồi lâu, tôi không thắng nổi tính tò mò của mình nên đã mở ra để xem trong đó 

viết gì 

- Sau khi lật mở những trang đầu ra, tôi không thể kiềm lòng mình nên đã mở những trang tiếp 

theo 

- Bỗng lúc đó, bạn An (chủ nhân cuốn sổ bước vào lớp) thấy tôi đang đọc thì rất tức giận 

- An không làm lớn chuyện nhưng bạn ấy không nói, không chơi với tôi trong một tuần 

- Tôi đã rất ân hận vì hành động xâm phạm bí mật riêng tư của người khác, tôi đã xin lỗi An và 

mong bạn ấy bỏ qua 

Kết bài 

Qua chuyện đó, chúng tôi thân nhau hơn, và tôi rút ra bài học cho mình: không bao giờ xâm phạm 

tới bí mật riêng tư của người khác 

Đề 2: Hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong tác phẩm Bài thơ 

về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật. Viết bài văn kể lại cuộc gặp gỡ và trò chuyện đó. 

Mở bài 

- Giới thiệu về hoàn cảnh gặp gỡ (không gian, địa điểm, thời gian, nhân vật) 

Thân bài: Diễn biến cuộc gặp gỡ 

- Khắc họa hình ảnh người lính lái xe sau nhiều năm chiến tranh kết thúc. 

+ Giọng nói, tiếng cười, trang phục, lời nói… 

- Tưởng tượng ra cuộc trò chuyện với người lính lái xe 

- Trao đổi về hoàn cảnh chiến đấu thời chống Mĩ khốc liệt như thế nào 

- Hỏi về cảm xúc của người lính lái xe khi phải đối mặt với hiểm nguy 

- Khi không có các phương tiện còn giặc lại có vũ khí hiện đại tối tân làm thế nào chúng ta có thể 

chiến thắng được 

https://doctailieu.com/bai-tho-ve-tieu-doi-xe-khong-kinh-c4681
https://doctailieu.com/bai-tho-ve-tieu-doi-xe-khong-kinh-c4681
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- Bày tỏ suy nghĩ về chiến tranh, về những trang sử hào hùng của cha ông 

Kết bài 

- Khoảnh khắc chia tay người lính lái xe, ấn tượng về nhân vật và giấc mơ 

Đề 3: Nhân ngày 20/11 kể cho các bạn nghe về kỉ niệm đáng nhớ giữa mình và thầy, cô giáo cũ. 

Mở bài 

- Giới thiệu về hoàn cảnh gặp gỡ, nêu về kỉ niệm đáng nhớ giữa bản thân với thầy cô giáo cũ 

+ Nhân dịp chào đón ngày 20/11, tôi bồi hồi nhớ về kỉ niệm vui buồn cùng thầy cô 

Thân bài: Kể lại câu chuyện 

- Nói chung về thầy cô đó 

+ Đó là câu chuyện vui, buồn, xảy ra trong hoàn cảnh, thời gian nào? 

+ Kỉ niệm liên quan tới thầy cô giáo dạy lớp mấy của em 

+ Dáng vẻ, tính tình, công việc hằng ngày của thầy cô 

- Diễn biến của kỉ niệm (câu chuyện) 

+ Câu chuyện khởi đầu như thế nào, đâu là cao trào của câu chuyện? 

+ Tình cảm, cách ứng xử của thầy cô và những người biết/ chứng kiến câu chuyện 

+ Kết thúc của câu chuyện đó diễn ra thế nào 

+ Nêu suy nghĩ và cảm nhận của bản thân thông qua kỉ niệm 

+ Tấm lòng, vai trò của thầy cô dành cho học trò nói chung và dành cho em nói riêng 

Kết bài 

- Kỉ niệm đáng nhớ đó để lại ấn tượng với em thế nào. Tình cảm và sự kính trọng của em dành 

cho người thầy/ cô ấy 

Đề 4: Kể lại cuộc gặp gỡ với các anh bộ đội nhân Ngày thành lập Quân đội 

Mở bài 

- Hoàn cảnh cuộc gặp gỡ với các anh bộ đội nhân ngày 22/12, trường em tổ chức tới doanh trại… 

- Em đại diện cho các bạn phát biểu những suy nghĩ của thế hệ mình về thế hệ cha anh đã chiến 

đấu, hi sinh bảo vệ Tổ Quốc 

Thân bài 
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- Không khí phấn chấn, sôi động khi chuẩn bị cho chuyến đi 

- Trên đường đi mọi người háo hức mong muốn được gặp các chú bộ đội 

- Khi gặp gỡ, sau màn chào hỏi, mọi người cùng đi thăm quan phòng sinh hoạt truyền thống, nơi 

tập luyện, phòng ăn tập thể… của đơn vị 

- Trên hội trường diễn ra cuộc gặp gỡ, giao lưu nghe các anh, các chú nói chuyện 

+ Giới thiệu người giao lưu 

+ Nội dung câu chuyện, kể về việc gì, kể về ai, diễn ra ở đâu, trong hoàn cảnh như thế nào 

+ Các chú, các anh nói về chuyện chiến đấu trong lịch sử, về truyền thống của quân đội… 

- Thay mặt các bạn em phát biểu những suy nghĩ của thế hệ mình về thế hệ cha anh dã chiến đấu, 

hi sinh để bảo vệ Tổ quốc 

+ Phát biểu tình cảm: tự hào, biết ơn, xúc động 

 + Lời hứa: phấn đấu học tập, rèn luyện tốt, xứng đáng với thế hệ cha anh 

Kết bài 

- Thông qua cuộc gặp gỡ để lại cho em những cảm xúc gì 

// Mong rằng nội dung của bài hướng dẫn soạn văn 9 bài viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự 

sựnày 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. 

 


