
       

A/ Những hiểu biết của em về tác giả Nguyễn Khoa Điềm ? 

    + Nguyễn Khoa Điềm sinh năm 1943, ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Huế .Ông sinh trưởng trong một gia đình trí thức cách mạng. 

    + Nguyễn Khoa Điềm là một trong những nhà thơ tiêu biểu cho thế hệ thơ 

trẻ những năm chống Mĩ.Thơ giàu chất suy tư, xúc cảm dồn nén, thể hiện tâm 

tư của người trí thức tham gia tích cực vào cuộc chiến đấu của nhân dân. 

    + Nguyễn Khoa Điềm được tặng giải thưởng Nhà nước về văn học và nghệ 

thuật năm 2000. 

    + Tác phẩm chính : Đất ngoại ô ( 1972); Mặt đường khát vọng (trường ca, 

1974); Ngôi nhà có ngọn lửa ấm ( 1986)… 

B/ Xuất xứ và đại ý đoạn trích Đất Nước ? 

_ Xuất xứ : Đoạn trích Đất Nước thuộc chương V Trường ca “ Mặt đường 

khát vọng” Tác phẩm được viết năm 1971, tại chiến khu Trị- Thiên, giữa 

không khí sục sôi chống Mĩ của cả dân tộc, nhằm thức tỉnh tuổi trẻ thành thị 

ở các vùng tạm chiếm ở miền Nam nhận rõ bộ mặt xâm lược của đế quốc Mĩ, 

hướng về nhân dân,đất nước,đứng dậy xuống đường đấu tranh hoà nhịp với 

cuộc chiến đấu của toàn dân tộc.  

_ Đại ý : – Đoạn trích là những cảm nhận mới mẻ của nhà thơ về đất nước 

trên nhiều bình diện ( địa lý, lịch sử, văn hóa). Quađó, nhà thơ  khẳng định tư 

tưởng lớn : Đất nước là của Nhân dân, và Nhân dân chính là người đã làm ra 

Đất nước. 

C/ ĐỀ :  Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ Đất Nước của 

Nguyễn KHoa Điềm. 

Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi 

Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa” mẹ thường hay kể. 

Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn 

Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc 

Tóc mẹ thì bới sau đầu 



Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn 

Cái kèo, cái cột thành tên 

Hạt gạo  phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng 

Đất Nước có từ ngày đó… 

GỢI Ý PHÂN TÍCH 

 I. MỞ BÀI 

_ Đất Nước là nguồn cảm hứng bất tận của thơ ca và nghệ thuật. Mỗi nhà thơ 

đều có những cảm nhận và cách thể hiện riêng  

_ Nếu như các nhà thơ cùng thời thường cảm nhận về Đất Nước bằng những 

hình ảnh kỳ vĩ, mỹ lệ hay qua các triều đại phong kiến thì Nguyễn Khoa Điềm 

lại chọn điểm nhìn gần gũi,  bình dị : Đất nước của nhân dân, của ca dao thần 

thoại.  

_ Đoạn thơ “Khi ta lớn lên … Đất Nước có từ ngày đó” là đoạn thơ thể hiện rõ 

nhất tư tưởng ấy. 

II. THÂN BÀI 

1/ (Xuất xứ chủ đề) 

_ Mặt đường khát vọng được Nguyễn khoa Điềm hình thành ở chiến khu Trị 

Thiên năm 1971, in lần đầu năm 1974.  

_ Thời điểm này miền Nam bị tạm chiến, đế quốc Mĩ và bọn tay sai ra sức 

chống phá cách mạng,mua chuộc thanh niên vào chốn ăn chơi mà quên đi 

trách nhiệm với đất nước.  

_ Đoạn trích Đất Nước (trích chương V,của trường ca Mặt đường khát vọng) 

ra đời đã đánh thức tinh thần trách nhiệm và giúp thế hệ trẻ tự nhận thức rõ 

hơn về vai trò và trách nhiệm của họ đối với đất nước. 

2/ (Phân tích chi tiét)  

a/ Mở đầu bài thơ, tác giả đi cắt nghĩa về nguồn gốc của Đất Nước :  

“Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi”.  

 lời thơ tự nhiên giản dị như lời kể chuyện cổ tích của bà của mẹ 

Qua đó ông khẳng định: Đất Nước đã có từ rất lâu rồi, có từ trước khi ta 

sinh ra và lớn lên 



Cụm từ “Đất Nước đã có rồi”vang lên vừa như 1 lời khẳng định chắc nịch 

vừa là niềm tự hàovề sự trường tồn của đất nước qua mấy ngàn năm lịch sử . 

Bằng giọng thơ tâm tình như lời kể chuyện cổ tích,  

b/ Nhà thơ tiếp tục diễn tả cụ thể hơn về sự ra đời và tồn tại của nó 

Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa” mẹ thường hay kể. 

Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn 

Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc 

Một thế giới cổ tích, truyền thuyết như ùa về sống dậy trong tâm hồn người đọc.  

_ Hình ảnh miếng trầu của bà gợi câu chuyên trầu cau với tình người nồng 

hậu thủy chung. 

_ Hình ảnh dân mình trồng tre đánh giặc gợi sự tích Thánh Gióng – khúc anh 

hùng ca, biểu tượng cho sức mạnh tinh thần của nhân dân Việt Nam thuở bình 

minh dựng nước 

Chẳng ai trong chúng ta biết đất nước có tự bao giờ. Nhưng mỗi người đều cảm 

nhận thấy Đất nước không phải là hình người khổng lồ xa lạ hay một khái niệm 

trừu tượng chung chung. Mà đất nước hiện hình cụ thể gần gũi thân thương 

trong cuộc sống của mỗi con người như câu chuyện cổ tích mẹ kể, miếng trầu bà 

ăn 

Cứ như thế,  

c/ Đất nước lớn lên theo những phong tục tập quán :    

  Tóc mẹ thì bới sau đầu 

Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn 

Cái kèo, cái cột thành tên 

Hạt gạo  phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng 

Lịch sử lâu đời của đất nước được tác giả nhìn từ chiều sâu văn hóa dân 

gian với những phong tục tập quán như cách búi tóc thành cuộn sau gáy, gọn 

gàng của người phụ nữ Việt Nam. Là tình nghĩa vợ chồng thủy chung như trong 

câu ca dao   

 “Tay bưng chén muối đĩa gừng 

 Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau” 



 Là cách đặt tên con cái từ những vận dụng hàng ngày để mong may mắn hay ăn 

chóng lớn. 

 Là tập quán làm lúa nước gợi ra  những gương mặt chăm chỉ, cần cù làm lụng 

“một nắng hai sương xay giã dần sàng. Thấm vào trong hạt gạo bé nhỏ ấy là 

những giọt mồ hôi nhọc nhằn của người nông dân. Nên 

Các động từ “Xay, giã, dần, sàng” không chỉ là quy trình vất vả làm ra hạt 

gạo.Mà đó còn là lòng biết ơn đối với người làm ra nó, bởi “dẻo thơm một hạt 

dắng cay muôn phân” 

Cấu trúc câu thơ đất nước đã có, đất nước bắt đầu, đất nước có từ…cho 

chúng ta hình dung cả quá trình sinh ra, lớn lên , trưởng thành của đất nước 

trong trường kỳ, trong tâm thức của con người Việt Nam bao nhiêu thế hệ.  

Khổ thơ khép lại bằng sự khẳng định đầy tự hào : 

Đất nước có từ ngày đó 

- “Ngày đó” là ngày nào ta không rõ nhưng chắc chắn “ngày đó” là ngày ta có 

truyền thống, có phong tục tập quán, có văn hóa mà có văn hóa nghĩa là có 

đất nước.  

Lấp lánh trong đoạn thơ là hình ảnh Đất Nước thân yêu. Quá khứ của Đất Nước 

"ngày xửa ngày xưa" đồng hiện trong "miếng trầu bây giờ bà ăn". Có Đất Nước 

anh hùng "biết trồng tre mà đánh giặc". Có Đất Nước cần cù trong lao động sản 

xuất: "Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng". Có nền văn hóa giàu 

bản sắc, nền văn hiến rực rỡ hội tụ qua thuần phong mĩ tục (tục ăn trầu, tục bới 

tóc), qua tục ngữ ca dao "gừng cay muối mặn", qua cổ tích thần thoại, truyền 

thuyết. 

III/ Kết luận 

Đoạn thơ 9 câu, 85 chữ mà không hề có một từ Hán Việt nào. Ngôn từ bình dị, 

cách nói biểu cảm thân mật. Hiện diện trong đoạn thơ là: ta, dân mình, bà, 

cha, mẹ. Có miếng trầu, cây tre, tóc mẹ,... Có "gừng cay muối mặn", cái kèo, 

cái cột, hạt gạo, v.v... Thật là thân thuộc và gần gũi, sâu xa và thấm thía, rung 

động. Tưởng tượng thì phong phú, liên tưởng thì bao la. Đoạn thơ đã "nhịp 

mãi lên một tấm lòng sứ điệp" để ta yêu thêm Đất Nước và tự hào về Đất 



Nước. Cấu trúc đoạn thơ: "tổng - phân - hợp"; mở đầu là câu "Khi ta lớn lên 

Đất Nước đã có rồi", khép lại đoạn thơ là câu "Đất Nước có từ ngày đó". 

Tính chính luận đã làm sáng đẹp chất trí tuệ kết hợp hài hòa với chất trữ tình 

đậm đà. Đoạn thơ mang vẻ đẹp độc đáo nói về cội nguồn Đất Nước thân yêu. 

D/Phân tích đọan thơ sau đây trong đọan trích “Đất nước” 
của Nguyễn Khoa Điềm  : 

“ Trong anh và em hôm nay,                              Con sẽ mang đất nước đi xa 

Đều có một phần Đất Nước                                Đến những tháng ngày thơ mộng 

Khi hai đứa cầm tay                                            Em ơi em Đất Nước là máu xương máu của minh 

Đất nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm      Phải biết gắn bó và san sẻ    

Khi chúng ta cầm tay mọi người                        Phải biết gắn bó và san sẻ 

Đất nước vẹn trọn to lớn                                    Phải biêt hóa thân cho dáng hình xứ sở 

Mai này con ta lớn khôn                                     Làm nên đất nước muôn đời” 

                                 (Đất Nước trích Mặt đường khát vọng)  

I/ MỞ BÀI 

_ Đất Nước là nguồn cảm hứng bất tận của thơ ca và nghệ thuật. Mỗi nhà thơ đều có 

những cảm nhận và cách thể hiện riêng 

_ Nếu như các nhà thơ cùng thời thường cảm nhận về Đất Nước bằng những hình ảnh kỳ 

vĩ, mỹ lệ hay qua các triều đại phong kiến thì Nguyễn Khoa Điềm lại chọn điểm nhìn gần 

gũi,  bình dị : Đất nước của nhân dân, của ca dao thần thoại. 

_ Với tư tưởng ấy nhà thơ  gửi  lời nhắn nhủ tâm tình về sự gắn bó và tráchnhiệm của mỗi 

người với đất nước : 

 Trong anh và em hôm nay … 

   … Làm nê“ n đất nước muôn đời” 

                 (Đất Nước trích Mặt đường khát vọng) 

II. THÂN BÀI  



1/ (Xuất xứ chủ đề) 

_ Mặt đường khát vọng được Nguyễn khoa Điềm hình thành ở chiến khu Trị Thiên năm 

1971, in lần đầu năm 1974. 

_ Thời điểm này miền Nam bị tạm chiến, đế quốc Mĩ và bọn tay sai ra sức chống phá cách 

mạng, lôi kéo mua chuộc thanh niên vào chốn ăn chơi mà quên đi trách nhiệm với đất 

nước. 

_ Đoạn trích Đất Nước (trích chương V của trường ca Mặt đường khát vọng) ra đời đã 

đánh thức tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước. 

2/ (khái quát ý đoạn thơ trước) 

Để làm được điều đó, Nguyễn Khoa Điềm không chỉ giúp thế hệ trẻ cảm nhận đất nước từ 

các phương diện lịch sử, địa lý và cả bề dày văn hoá dân tộc , mà nhà thơ còn giúp họ suy 

nghĩ về đất nước từ cuộc sống hiện tại trong các mối quan hệ riêng – chung, cá nhân – cộng 

đồng, sự tiếp nối giữa các thế hệ 

3/ (phân tích chi tiết) 

a/ Khổ thơ mở đầu bằng một lời khẳng định: 

Trong anh và em hôm nay  

Đều có một phần Đất Nước  

_ Lâu nay, trong suy nghĩ của nhiều người, đất nước, quê hương, tổ quốc, dân tộc… luôn là 

những khái niệm trừu tượng. 

_ Nhưng với nhà thơ trẻ đang đôi mặt với cuộc chiến tranh khốc liệt một mất một còn, đất 

nước gần gũi, thân thiết. 

Điều này không mới,bởi  trong ca dao, dân ca có không ít những câu hát như thế:  

Anh đi anh nhớ quê nhà  

Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương  

Nhớ ai dãi nắng dầm sương  

Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.  

Quê hương là tất cả những gì gắn bó ruột rà với con người. Đó là nơi ta yêu tha thiết. Đó là buổi 

sáng làm đồng. Đó là từng miếng ăn quê kiểng mỗi ngày…  



_ Song, cái mới của khổ thơ là Nguyễn Khoa Điềm đã phát hiện ra Đất Nước có trong mỗi 

một con người, ngay ở trong ta : Trong anh và em … Đất Nước 

Mỗi công dân là một phần tử của cộng đồng, của đất nước. Nên dù anh và em chỉ là một phần 

nhỏ của đất nước nhưng xiết bao gần gũi, gắn bó yêu thương và tự hào 

    - Từ việc khẳng định: đất nước hóa thân và kết tinh trong cuộc sống của mỗi người,nhà thơ 

tiếp tục suy nghi về 

b/ mối quan hệ gắn bó sâu sắc của mỗi người với đất nước bằng những dòng thơ giàu chất 

chính luận : 

                                      “Khi hai đứa cầm tay 

                                       Đất Nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm 

                                       Khi chúng ta cầm tay mọi người 

                                       Đất Nước vẹn tròn, to lớn”. 

Khi hai đứa cầm tay mọi người có nghĩa là ta biết yêu thương nhau, biết sống đoàn kết với nhau 

thì đất nước ấy là đất nước nghĩa tình chung thủy. Đất nước ấy sẽ trưởng thành lớn mạnh không 

ngừng. 

_ Bốn dòng thơ được kết cấu thành 2 câu điều kiện kết quả, kết hợp với các tính từ “hài 

hòa, nồng thắm”; “vẹn tròn, to lớn”, nhà thơ muốn gửi đến cho người đọc bức thông 

điệp: đất nước là sự gắn bó máu thịt giữa tình yêu đôi lứa với tình yêu Tổ quốc, giữa cá 

nhân với cộng đồng.   

Trên cơ sở mối quan hệ gắn bó giữa Đất nước và nhân dân, giữa tình yêu cá nhân với tình yêu 

lớn của đất nước, 

 c/ nhà thơ tiếp tục suy nghĩ về đất nước ở tương lai:  

        “Mai này con ta lớn lên 

          Con sẽ mang Đất Nước đi xa 

          Đến những tháng ngày mơ mộng” 

_ Ba dòng thơ đã mở ra một tầng ý nghĩa mới, đó là niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi 

sáng của đất nước.Thế hệ sau “con ta lớn lên sẽ mang Đất Nước đi xa- Đến những tháng 

ngày mơ mộng”.Đất nước sẽ đẹp hơn, những tháng ngày mơ mộng ở hiện tại sẽ trở thành 

hiện thực ở ngày mai. 

d/ Những câu thơ cuối, nhà thơ nêu lên trách nhiệm của cá nhân đối với đất nước  



Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình  

Phải biết gắn bó và san sẻ  

Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở  

Làm nên Đất Nước muôn đời…  

_ Đất nước là máu xương của mình à với sự so sánh sinh động này, nhà thơ  đã làm nổi bật 

đất nước tồn tại như một sự sống. Và để có sự sống ấy biết bao con người, bao thế hệ đã 

ngã xuống . Vì thế, mỗi một con người phải biết gắn bó, san sẻ và cao hơn nữa là hoá thân 

dâng hiến để làm sao có được đất nước muôn đời!  

_ Cấu trúc của câu thơ theo kiểu suy luận, ( Đất nước là … nêu lên một tiền đề. Từ tiền đề ấy, 

phải biết…/ phải biết… để làm nên … ),kết hợp với các điệp ngữ (“phải biết – phải biết”), 

cùng các động từ mạnh (“gắn bó, san sẻ, hóa thân”) …nhà thơ như nhắn nhủ mình, nhưng 

cũng lànhắn nhủ với mọi người ( nhất là thế hệ trẻ) về trách nhiệm thiêng liêng của mình 

với đất nước. Cái hay là lời nhắn nhủ mang tính chính luận nhưng lại không giáo huấn mà 

vẫn rất trữ tình, tha thiết như lời tự dặn mình – dặn người của nhà thơ. 

III. KẾT LUẬN  

Đoạn thơ trên là một đoạn thơ hay trong bài Đất Nước. Nhà thơ đã thể hiện những suy 

nghĩ mới mẻ của mình về đất nước bằng một giọng trữ tình, ngọt ngào. Câu chuyện về đất 

nước đối với mỗi người luôn là câu chuyện của trái tim, vừa thiêng liêng, cao cả, cũng vừa 

gắn bó, thân thiết. Từ suy nghĩ và tình cảm ấy, khi đối diện với kẻ thù của dân tộc, hẳn 

người ta phải biết làm gì cho Tổ quốc, giang sơn.  

Ngày nay, đất nước đã sạch bóng quân thù. Nhưng trách nhiệm của mỗi công dân đối với 

đất nước vẫn rất cần đặt ra thường xuyên, bởi đó là câu chuyện không bao giờ cũ. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 


