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1 Soạn bài bố cục của văn bản 

SOẠN BÀI BỐ CỤC CỦA VĂN BẢN 

  
Soạn bài bố cục của văn bản này sẽ giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 24 đến 27 SGK Ngữ 

văn 8 tập 1 và ôn tập các kiến thức quan trọng của bài học. 

 

Chắc hẳn bạn đang cần tìm những hướng dẫn để soạn bài bố cục của văn bản tốt hơn? Thật 

tuyệt! 

Ở bài viết này với những hướng dẫn trả lời chi tiết các câu hỏi trang 24 đến 27 sách giáo 

khoabạn không chỉ có thể soạn bài tốt hơn, mà còn nắm vững những kiến thức quan trọng của 

bài họcnày. 

 

Xem chi tiết bài soạn... 

KIẾN THỨC CƠ BẢN 

• Bố cục của văn bản là sự tổ chức các đoạn văn để thể hiện chủ đề. Văn bản thường có bố cục 

ba phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài. 

• Phần Mở bài có nhiệm vụ nêu ra chủ đề của văn bản. Phần Thân bài thường có một số đoạn 

nhỏ trình bày các khía cạnh của chủ đề. Phần Kết bài tổng kết chủ đề của văn bản. 

• Nội dung phần Thân bài thường được trình bày theo trình tự tùy thuộc vào kiểu văn bản, chủ 

đề, ý đồ giao tiếp của người viết. Nhìn chung, nội dung ấy thường được sắp xếp theo trình tự 

thời gian và không gian, theo sự phát triển của sự việc hay theo mạch suy luận, sao cho phù hợp 

với sự triển khai chủ đề và sự tiếp nhận của người đọc. 

HƯỚNG DẪN SOẠN BÀI BỐ CỤC CỦA VĂN BẢN CHI TIẾT. 

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi sách giáo khoa: 

BỐ CỤC CỦA VĂN BẢN 

Đọc văn bản Người thầy đạo cao đức trọng (trang 24 SGK Ngữ văn 8 tập 1) và trả lời các câu 

hỏi 

https://doctailieu.com/soan-bai-bo-cuc-cua-van-ban-van-lop-8
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2 Soạn bài bố cục của văn bản 

1 - Trang 24 SGK 

Văn bản trên có thể chia làm mấy phần phần 

Trả lời 

Văn bản trên chia làm 3 phần: 

a) Mở bài: Từ Ông Chu Văn An... đến không màng danh lợi. 

b) Thân bài: Từ Học trò theo ông... đến cho vào thăm. 

c) Kết bài: Từ Kìn ông mất... đến thương tiếc. 

2 - Trang 24 SGK 

 Nhiệm vụ của từng phần 

Trả lời 

a) Mở bài: Giới thiệu Chu Văn An, người thầy đạo cao đức trọng 

b) Thân bài: Triển khai vấn đề đã giới thiệu: Hai ý kiến đánh giá 

- Chu Văn An là người tài cao. 

- Chu Văn An là người đức trọng được học trò kính trọng 

c) Kết bài: Kết thúc vấn đề: Đánh giá chung: ông mất ai cũng thương tiếc. 

3 - Trang 24 SGK 

Mối quan hệ giữa các phần trong văn bản 

Trả lời 

- Phần mở bài: Giới thiệu vấn đề. 

- Phần thân bài: Triển khai làm rõ vấn đề đã giới thiệu. 

- Phần kết bài: Kết thúc vấn đề: Đánh giá chung. 

4 - Trang 24 SGK 

Từ việc phân tích trên, hãy cho biết: bố cục của văn bản gồm mấy phần? Nhiệm vụ của từng 

phần là gì? Các phần của văn bản quan hệ với nhau thế nào? 

Trả lời 

- Bố cục của văn bản là sự tổ chức các đoạn văn thể hiện chủ đề. 

- Bố cục văn bản gồm 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài. 
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3 Soạn bài bố cục của văn bản 

- Nhiệm vụ của từng phần: 

   + Phần mở bài: nêu chủ đề văn bản 

   + Phần thân bài: Trình bày các khía cạnh của chủ đề 

   + Phần kết bài: tổng kết chủ đề của văn bản. 

CÁCH BỐ TRÍ, SẮP XẾP NỘI DUNG PHẦN THÂN BÀI 

Trong ba phần của văn bản, phần Mở bài, Kết bài thường ngắn gọn, được tổ chức tương đối ổn 

định. Thân bài là phần phức tạp nhất, được tổ chức theo nhiều kiểu khác nhau. 

1 - Trang 25 SGK 

Phần Thân bài văn bản Tôi đi học của Thanh Tịnh kể về những sự kiện nào ? Các sự kiện ấy 

được sắp xếp theo trình tự nào ? 

Trả lời 

Phần Thân bài của văn bản Tôi đi học: 

  

+ Gồm có các sự kiện sau: Trời cuối thu, lá rụng, các em nhỏ đến trường, hồi ức về tâm trạng 

của nhân vật tôi: Trên đường đi, khi đến sân trường, khi nghe thầy giáo đọc tên, khi vào lớp 

học. 

+ Các sự kiện được sắp xếp theo trình tự thời gian (hiện tại → quá khứ) và không gian từ trên 

con đường làng → vào lớp học. 

2 - Trang 25 SGK 

Văn bản Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng chủ yếu trình bày diễn biến tâm trạng của cậu bé 

Hồng. Hãy chỉ ra những diễn biến của tâm trạng cậu bé trong phần Thân bài. 

  

Trả lời 

Phần Thân bài của văn bản Trong lòng mẹ: 

 + Gồm có hai sự kiện: sự kiện người cô gọi đến nói chuyện và sự kiện người mẹ trở về. 

+ Hai sự kiện này sắp xếp theo trình tự thời gian trước và sau ngày giỗ đầu người cha của cậu 

bé Hồng.  

https://doctailieu.com/van-mau-toi-di-hoc-c10474
https://doctailieu.com/trong-long-me-c10477


 

SOẠN BÀI BỐ CỤC CỦA VĂN BẢN ĐỌC TÀI LIỆU™ 

 

4 Soạn bài bố cục của văn bản 

+ Diễn biến tâm trạng của cậu bé từ đau đớn uất ức mong nhớ (khi nói chuyện với người cô) 

chuyển sang sung sướng, hạnh phúc rạo rực say mê (khi được gặp lại mẹ). 

  

3 - Trang 25 SGK 

Khi tả người, vật, con vật phong cảnh,... em sẽ lần lượt miêu tả theo trình tự nào ? Hãy kể một 

số trình tự thường gặp mà em biết. 

Trả lời 

Khi tả người, vật, phong cảnh..., ta sẽ lần lượt miêu tả theo thứ tự: từ xa đến gần, từ ngoài vào 

trong, từ cao xuống thấp, từ ngoại hình đến nội tâm... 

Ví dụ: Cảnh Động Phong Nha được miêu tả theo thứ tự từ xa tới gần, từ ngoài vào trong. Cảnh 

Sông nước Cà Mau miêu tả theo thứ tự từ hẹp đến rộng từ dưới sông lên hai bờ sông. 

4 - Trang 25 SGK 

Phần Thân bài văn bản Người thầy đạo cao đức trọng nêu các sự việc để thể hiện chủ đề "người 

thầy đạo cao đức trọng". Hãy cho biết cách sắp xếp các sự việc ấy. 

Trả lời 

Phần Thân bài của văn bản Người thầy đạo cao đức trọng: 

+ Gồm có hai đoạn, mỗi đoạn thể hiện một khía cạnh của vấn đề. 

+ Đoạn thứ nhất người thầy đạo cao (thầy giáo giỏi). Đoạn thứ hai người thầy đức trọng (cứng 

cỏi không màng danh lợi). 

5 - Trang 25 SGK 

Từ các bài tập trên và bằng những hiểu biết của mình, hãy cho biết cách sắp xếp nội dung phần 

Thân bài của văn bản. 

Trả lời 

- Cách sắp xếp phần thân bài của văn bản tùy thuộc vào chủ đề. 

- Có những bài sắp xếp theo trình tự thời gian, không gian, kết hợp với thời gian và không gian 

hoặc cho sự phát triển của sự việc theo một mạch suy luận, phù hợp với sự triển khai chủ đề và 

tiếp nhận của người đọc. 

https://doctailieu.com/dong-phong-nha-c8048
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5 Soạn bài bố cục của văn bản 

LUYỆN TẬP 

1 - Trang 26 SGK 

Phân tích cách trính bày ý trong các đoạn trích (Trang 26 & 27 SGK Ngữ văn 8 tập 1) 

Trả lời 

Đoạn văn a) 

+ Cách trình bày ý của đoạn văn trên theo trình tự từ xa đến gần rồi lại lùi ra xa, theo điểm quan 

sát của một người đứng ở trên chiếc thuyền đang trôi dọc trên sông. 

+ Đoạn văn gồm có 4 ý: 

• Ý một (đoạn đầu tiên): cảnh đàn chim khi mới nhìn thấy (từ xa) 

• Ý hai (đoạn hai): tả cảnh đàn chim đậu trong vườn cây ở trên cao (khi đến gần). 

• Ý ba (đoạn ba): cảnh đàn chim đậu trong vườn cây ở dưới thấp (đến tận nơi). 

• Ý bốn (đoạn bốn): cảnh đàn chim khi thuyền đã đi xa (cảnh lùi dần). 

Đoạn văn b) 

+ Đoạn văn tả cảnh Ba Vì theo trình tự thời gian: sáng - chiều - tối. Sự biến ảo lạ lùng của Ba 

Vì trong từng giờ, từng ngày. 

+ Gồm có ba ý: 

• Ý một (Thời tiết đến hòn ngọc bích): Cảnh Ba Vì buổi sáng sớm. 

• Ý hại (tiếp đến chân trời rực rỡ): Cảnh Ba Vì lúc chiều về. 

• Ý ba (còn lại): Cảnh trăng lên lúc buổi tối 

Đoạn văn c) 

+ Đoạn văn nói về sức sống của dân tộc Việt Nam qua trí tưởng tượng. 

+ Gồm có 2 ý: 

• Ý một (từ đầu đến đáng lưu uất): Thể hiện trí tưởng tượng tìm cách chữa lại đau thương cho 

những người anh hùng bậc trung nghĩa. 

•Ý hai (còn lại): Lấy dẫn chứng về cuộc đời Hai Bà Trưng và Phù Đổng Thiên Vương để minh 

họa làm sáng tỏ cho ý trên. 

2 - Trang 26 SGK 
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6 Soạn bài bố cục của văn bản 

Nếu phải trình bày lòng thương mẹ của chú bé Hồng ở văn bản Trong lòng mẹ, em sẽ trình bày 

những ý gì và sắp xếp chúng ra sao? 

Trả lời 

Văn bản Trong lòng mẹ thể hiện những tình cảm yêu thương cháy bỏng của cậu bé Hồng đối 

với người mẹ bất hạnh, dựa trên chủ đề đó chúng ta có thể sắp xếp các ý trong bài văn như sau: 

+ Phản ứng tâm lí của cậu bé Hồng trước những lời xúc phạm của người cô đối với mẹ. 

+ Cảm giác sung sướng hạnh phúc rạo rực ngây ngất của cậu bé Hồng khi được gặp lại mẹ, 

được nằm trong lòng mẹ. 

3 - Trang 26 SGK 

Để chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, có bạn 

dự định sắp xếp trong phần Thân bài các ý sau.  

(...) 

Theo em cách sắp xếp trên đã hợp lí chưa? Nếu chưa hợp lí thì sửa lại như thế nào? 

Trả lời 

- Cách sắp xếp phần thân bài như trên là không hợp lý. 

   + Trước hết, cần giải thích nghĩa đen và nghĩa bóng của câu tục ngữ. 

   + Sau đó chứng minh: 

Những người thường xuyên chịu khó hòa mình vào đời sống sẽ nắm chắc tình hình, học hỏi 

được nhiều điều bổ ích ⟶ các vị lãnh tụ bôn ba tìm đường cứu nước ⟶ trong thời kì đổi mới, 

nhờ giao lưu với nước ngoài, ta học tập được công nghệ tiên tiến của thế giới. (trình bày theo 

trình tự thời gian) 

 

// Mong rằng nội dung của bài hướng dẫn soạn văn 8 bài bố cục của văn bản 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. 

[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 bố cục của văn bản một cách tốt nhất. "Trong cách 
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7 Soạn bài bố cục của văn bản 

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. 
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