
 

 

 

 

 

 

 

 

LUYỆN ĐỀ SỐ 24: ĐẤT NƯỚC – NGUYỄN KHOA ĐIỀM 

Em ơi em 

Hãy nhìn rất xa 

Vào bốn nghìn năm Đất Nước 

Năm tháng nào cũng người người lớp lớp 

Con gái, con trai bằng tuổi chúng ta 

Cần cù làm lụng 

Khi có giặc người con trai ra trận 

Người con gái trở về nuôi cái cùng con 

Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh 

Nhiều người đã trở thành anh hùng 

Nhiều anh hùng cả anh và em đều nhớ 

Những em biết không 

Có biết bao người con gái, con trai 

Trong bốn nghìn lớp người giống ta lứa tuổi 

Họ đã sống và chết 

Giản dị và bình tâm 

Không ai nhớ mặt đặt tên 

Nhưng họ đã làm ra Đất Nước  

Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng 

Họ chuyền lửa cho mỗi nhà, từ hòn than qua con cúi 

Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói 

Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân 

Họ đắp đập be bờ cho người sau trông cây hái trái 

Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm 

Có nội thù thì vùng lên đánh bại 

Để Đất Nước này là Đất Nước Nhân dân 

Đất Nước của Nhân dân, Đất Nước của ca dao thần thoại 

                        (Trích Đất Nước – trường ca Mặt đường khát vọng, Nguyễn Khoa Điềm 

                          Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019, tr.119, 121)         

Phân tích tư tưởng Đất Nước của Nhân dân được nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm thể hiện 

trong đoạn thơ trên. 

 

 

KHÓA LUYỆN THI THPT QUỐC GIA  

MÔN: NGỮ VĂN 

      Thạc sĩ: Nguyễn Tiến Lượng 

 Giáo viên giảng dạy Đài truyền hình Hà Nội. 

 Kinh nghiệm 9 năm luyện thi THPT Quốc gia. 

 Giáo viên chấm thi THPT Quốc gia hàng năm. 

 Facebook: https://www.facebook.com/luong.nguyentien.3 
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* Lưu ý: 

- Sau khi được thầy giảng kiến thức trọng tâm của bài, các em sẽ thực hành viết các đề ở 

phía trên. 

- Có thể sử dụng thêm các sách tham khảo, các nguồn tham khảo trên mạng để bài viết 

được tốt hơn. 

- Bài viết phải đảm bảo về bố cục, chính tả, triển khai đúng yêu cầu của đề. 

- Chúc các em học tập đạt kết quả cao! 

      ---HẾT--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GỢI Ý LÀM BÀI:  

 

MỞ BÀI 

 Dẫn dắt + Giới thiệu đoạn thơ 

- Dẫn dắt (từ tác giả - tác phẩm/ đề tài cuộc kháng chiến chống Mĩ, đề tài 

Đất Nước/ Lí luận văn học/ câu thơ gần gũi…) 

- Giới thiệu đoạn thơ: nêu nội dung bao quát có tính định hướng (tư 

tưởng Đất Nước của Nhân dân được nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm). 

- Trích thơ. 

 

 

 

 

 

 

 

THÂN BÀI 

Khái quát: 

+ Tác giả Nguyễn Khoa Điềm: vị trí, đặc điểm thơ, phong cách sáng tác. 

+ Tác phẩm: hoàn cảnh sáng tác – xuất xứ. 

+ Đoạn thơ: vị trí (đoạn trích, mạch cảm xúc toàn bài) 

Phân tích tư tưởng Đất Nước của Nhân dân được nhà thơ Nguyễn 

Khoa Điềm thể hiện trong đoạn thơ. 

Thí sinh có thể phân tích, cảm nhận theo nhiều cách nhưng cần đáp ứng 

các yêu cầu sau: 

-  Thể hiện ở sự khẳng định vai trò của Nhân dân – những người bình dị, 

vô danh đối với Đất Nước: 

+ Nhân dân xây dựng, bảo vệ và làm ra lịch sử Đất Nước: cần cù làm 

lụng, ra trận, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh… 

+ Nhân dân sáng tạo, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa vật chất, tinh 

thần của dân tộc: giữ và truyền hạt lúa, chuyền lửa, truyền giọng điệu… 

+ Nhân dân là chủ nhân Đất Nước: Đất Nước Nhân dân, Đất Nước của 

Nhân dân, Đất Nước của ca dao thần thoại. 

 - Thể hiện bằng giọng điệu vừa trữ tình tha thiết vừa suy tư sâu lắng, thể 

thơ tự do; phép điệp , phép liệt kê, ngôn ngữ, hình ảnh giản dị, vận dụng 

sáng tạo chất liệu văn hóa, văn học dân gian. 

* Bình luận: 

- Nét độc đáo, đặc sắc, mới mẻ của vấn đề: (chú ý mở rộng so sánh, đối 

chiếu với các tác phẩm của các tác giả khác để thấy nét độc đáo) 

- Vai trò, ý nghĩa của vấn đề đối với tác phẩm, tác giả: 

+ Thể hiện nhận thức sâu sắc của nhà thơ về vai trò của Nhân dân đối với 

đất Nước, góp phần làm nên phong cách trữ tình – chính luận của 

Nguyễn Khoa Điềm. 

+ Có ý nghĩa thức tỉnh thế hệ trẻ thời chống Mĩ và tuổi trẻ hôm nay về 



 

 

tình yêu, trách nhiệm với Đất Nước. 

KẾT BÀI 

Vận dụng linh hoạt cách kết bài: 

- Đánh giá, khái quát lại về vấn đề (trên hai phương diện nội dung và 

nghệ thuật) 

- Nêu cảm xúc, suy nghĩ của bản thân. 

- Khẳng định sức sống của đoạn thơ, tác phẩm, tác giả. 

- Gợi mở suy ngẫm, liên tưởng, tưởng tượng cho người đọc… 

(Cố gắng viết kết bài theo hướng mở: vận dụng các nhận định, đánh giá, 

lí luận văn học, câu thơ… để kết cho thật độc đáo) 

 


