
 

 

 

 

 

 

A. Lý thuyết 

1.Lý thuyết truyện truyền thuyết 

Yếu tố Truyền thuyết 

Khái niệm Là loại truyện dân gian kể về các sự kiện và nhân vật ít nhiều có liên quan đến lịch sử, 

thông qua sự tưởng tượng, hư cấu 

Cốt truyện Thường kể lại cuộc đời và chiến công của nhân vật lịch sử hoặc giải thích nguồn gốc các 

phong tục, sản vật địa phương theo quan điểm của tác giả dân gian 

Mạch truyện Thường kể theo mạch tuyến tính (có tính chất nối tiếp, theo trình tự thời gian). Nội dung 

thường gồm ba phần gắn với cuộc đời của nhân vật chính; hoàn cảnh xuất hiện và thân thế; 

chiến công phi thường; kết cục 

Nhân vật Nhân vật chính của truyền thuyết là những người anh hùng. Họ thường phải đối mặt với 

những thử thách to lớn, cũng là thử thách của cả cộng đồng. Họ lập nên những chiến công 

phi thường nhờ có tài năng xuất chúng và sự hỗ trợ của cộng đồng 

Lời kể Cô đọng, mang sắc thái trang trọng, ngợi ca, có sử dụng một số thủ pháp nghệ thuật nhằm 

gây ấn tượng về tính xác thực của câu chuyện 

Yếu tố kì ảo Lạ và không có thật, xuất hiện đậm nét ở tất cả các phần nhằm tôn vinh, lí tưởng hóa nhân 

vật và chiến công của họ 

 

2. Khái quát nội dung chính của các văn bản 

Văn bản Tóm tắt Nội dung chính Giá trị nghệ 

thuật 

Thánh Gióng Đời Hùng Vương thứ sáu, làng Gióng có hai vợ 

chồng ông lão chăm chỉ, phúc đức nhưng không 

có con. Một hôm bà vợ ra đồng ướm vào vết chân 

to, về nhà thụ thai. Mười hai tháng sau sinh cậu 

con trai khôi ngô. Lên ba tuổi mà chẳng biết đi, 

không biết nói cười. Giặc xâm lược, nhà vua chiêu 

mộ người tài, cậu bé cất tiếng nói yêu cầu vua rèn 

Truyện Thánh 

Gióng ca ngợi tình 

yêu nước, tinh thần 

bất khuất chiến đấu 

chống giặc ngoại 

xâm vì độc lập, tự do 

- Xây dựng 

nhiều chi tiết 

tưởng tượng kì 

ảo tạo nên sức 

hấp dẫn cho 

truyền thuyết. 
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roi sắt, áo giáp sắt, ngựa sắt để đánh giặc. Cậu ăn 

khỏe, lớn nhanh như thổi. Cả làng phải góp gạo 

nuôi. Giặc đến, chú bé vùng dậy, vươn vai biến 

thành tráng sĩ, giáp sắt, ngựa sắt, roi sắt xông ra 

đánh tan giặc, roi sắt gãy tráng sĩ nhổ những cụm 

tre quật giặc. Tráng sĩ một mình một ngựa, lên 

đỉnh núi cởi bỏ giáp sắt cùng ngựa bay lên trời. 

Nhân dân nhớ ơn lập đền thờ, giờ vẫn còn hội làng 

Gióng và các dấu tích ao hồ. 

của dân tộc Việt Nam 

thời cổ đại. 

- Nghệ thuật nói 

quá, so sánh. 

Sơn Tinh, 

Thủy Tinh 

Hùng Vương thứ mười tám muốn kén chồng cho 

con gái Mị Nương. Sơn Tinh (Thần Núi) và Thủy 

Tinh (Thần Nước) cùng đến cầu hôn. Nhà vua băn 

khoăn đưa ra yêu cầu sính lễ, ai đem sính lễ đến 

trước sẽ được lấy Mị Nương. Hôm sau Sơn Tinh 

đến trước, rước Mị Nương về. Thủy Tinh đến sau 

nổi giận, dâng nước đánh Sơn Tinh và thua trận. 

Từ đó hằng năm Thủy Tinh làm mưa bão trả thù 

Sơn Tinh. 

Truyện giải thích 

hiện tượng lũ lụt ở 

Miền Bắc nước ta 

mang tính chu kỳ. 

Thể hiện sức mạnh, 

ước mơ chế ngự bão 

lụt của người Việt cổ, 

đồng thời suy tôn, ca 

ngợi công lao dựng 

nước của các vua 

Hùng. 

- Xây dựng hình 

tượng nhân vật 

dáng dấp thần 

linh, với nhiều 

chi tiết hoang 

đường, kì ảo. 

- Cách kể chuyện 

lôi cuốn, hấp 

dẫn. 

 

B. Bài tập 

Câu 1: Đọc đoạn trích sau và trả lời những câu hỏi: 

“Sơn Tinh không hề nao núng. Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, 

ngăn chặn dòng nước lũ. Nước sông dâng lên bao nhiêu, đồi núi cao lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng 

rã mấy tháng trời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững vàng mà sức Thủy Tinh đã kiệt. Thần Nước đành rút quân.” 

a. Đoạn trích trên được trích từ tác phẩm nào? 

b. Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy 

c. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên? 

d. Trong câu: “Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng 

nước lũ.” có những cụm động từ nào?  

e. Nêu nội dung khái quát của đoạn văn trên. 
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Câu 2: Truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh có ý nghĩa gì? 
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Câu 3: Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau: 

“Thủy Tinh đến sau không lấy được vợ đùng đùng nổi giận đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô 

mưa, gọi gió, làm giông bão rung chuyển cả đất trời. Nước ngập ruộng đồng, nước tràn nhà cửa, nước dâng 

lên lưng đồi sườn núi. Thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước. Sơn Tinh không hề nao 

núng. Thần dùng phép lạ bốc dời từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất ngăn chặn dòng nước 

lũ. Nước sông dâng cao lên bao nhiêu, đồi núi cao lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã suốt mấy tháng 

trời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững vàng mà sức Thủy Tinh đã kiệt. Thần Nước đành rút quân.” 

(Sơn Tinh, Thủy Tinh) 



 

 

a. Đoạn trích trên kể về sự việc gì?  

b. Mỗi nhân vật đại diện cho lực lượng nào? 
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Câu 4: Viết một đoạn văn (khoàng 150 chữ) nêu cảm nhận của em về nhân vật Sơn Tinh 
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Câu 5: Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

“Bấy giờ có giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta. Thế giặc mạnh, nhà vua lo sợ, bèn sai sứ giả đi khắp nơi 

rao tìm người tài giỏi cứu nước. Đứa bé nghe tiếng rao, bỗng dưng cất tiếng nói: “Mẹ ra mời sứ giả vào 

đây”. Sứ giả vào, đứa bé bảo: “Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm 

áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này”. Sứ giả vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, vội vàng về tâu vua. Nhà vua 

truyền cho thợ ngày đêm làm gấp những vật chú bé dặn”. 

a. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên. 

b. Đoạn văn trên trích từ tác phẩm nào? Nhân vật chính là ai? 

c. Cho biết ý nghĩa của chi tiết: “Tiếng nói đầu tiên của chú bé là tiếng nói đòi đi đánh giặc”? 
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Câu 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: 

“Giặc đã dến chân núi Trâu. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, 

roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn 

trượng, oai phong lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa. Ngựa hí dài mấy tiếng vang dội. Tráng sĩ 

mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc 

đóng đầu chúng đánh giết hết lớp này đến lớp khác, giặc chết như rạ. Bỗng roi sắt gãy. Tráng sĩ bèn nhổ 

những cụm tre cạnh đường quật vào giặc. Giặc tan vỡ. Đám tàn quân giẫm đạp lên nhau chạy trốn, tráng sĩ 

đuổi đến chân núi Sóc (Sóc Sơn). Đến đấy, một mình một ngựa, tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi giáp sắt bỏ lại rồi 

cả người lẫn ngựa đều bay thẳng lên trời.” 

a. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Văn bản ấy thuộc thể loại gì? 

b. Xác định ngôi kể và thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. 

c. Chi tiết: “Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai 

phong, lẫm liệt” có ý nghĩa gì? 

d. Nêu nội dung chính của đoạn trích trên. 
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Câu 7: Viết đoạn văn ngắn giới thiệu về nhân vật Thánh Gióng 
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Câu 8: Qua truyện Thánh Gióng đã học, em có suy nghĩ gì về tinh thần yêu nước của nhân dân ta khi đất 

nước có ngoại xâm. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
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Câu 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp:  

Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết:  

a. Đoạn trích được trích từ tác phẩm Sơn Tinh, Thủy Tinh 

b. Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ ba 

c. Phương thức biểu đạt chính: tự sự 

d. Có 4 cụm động từ: 

- Bốc từng quả đồi 

- Dời từng dãy núi 

- Dựng thành lũy đất 

- Ngăn chặn dòng nước lũ 

e. Nội dung: Thể hiện sức mạnh vượt bậc của Sơn Tinh trong trận đánh với Thủy Tinh 

Câu 2: 

 

Đọc đoạn trích sau và trả lời những câu hỏi: 

“Sơn Tinh không hề nao núng. Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành 

lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ. Nước sông dâng lên bao nhiêu, đồi núi cao lên bấy nhiêu. Hai 

bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững vàng mà sức Thủy Tinh đã 

kiệt. Thần Nước đành rút quân.” 

a. Đoạn trích trên được trích từ tác phẩm nào? 

b. Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy 

c. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên? 

d. Trong câu: “Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn 

chặn dòng nước lũ.” có những cụm động từ nào?  

e. Nêu nội dung khái quát của đoạn văn trên. 

Truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh có ý nghĩa gì? 



 

 

Phương pháp:  

Đọc kĩ văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh 

Lời giải chi tiết:  

Truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh có ý nghĩa: 

- Giải thích các hiện tượng tự nhiên lũ lụt hằng năm: Việc Thủy Tinh cho nước đang lên làm ngập nhà cửa, 

đồng ruộng, làng mạc, gây biết bao hậu quả cho đời sống nhân dân, dịch bệnh hoành hành, mất mùa,… 

chính là hiện tượng lũ lụt xảy ra hằng năm ở nước ta, đặc biệt ở vùng đồng bằng và duyên hải. Để phòng 

chống, đối phó với thiên tai này, nhân dân phải đắp đê xây đập, xây dựng nhà cửa kiên cố, thu hoạch mùa 

màng trước khi luc đến. 

- Thể hiện ước mơ chế ngự thiên nhiên của người Việt: Bởi bão lũ, thiên tai khi đến mang theo bao hậu quả 

nghiệm trọng, ảnh hưởng lớn không chỉ cho nhân dân mà còn kinh tế nhà nước nên việc dự báo trước thời 

tiết để đưa ra biện pháp phòng chống hiệu quả, làm giảm những thiệt hại gây, đồng thời kết hợp với việc bảo 

vệ môi trường để tránh những biến đổi khí hậu là cần thiết. 

Câu 3:  

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp:  

Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết:  

a. Đoạn trích kể về sự việc Sơn Tinh giao chiến với Thủy Tinh 

b.  

- Sơn Tinh đại diện cho nhân dân chống thiên tai (Phúc thần) 

Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau: 

“Thủy Tinh đến sau không lấy được vợ đùng đùng nổi giận đem quân đuổi theo đòi cướp Mị 

Nương. Thần hô mưa, gọi gió, làm giông bão rung chuyển cả đất trời. Nước ngập ruộng đồng, 

nước tràn nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi sườn núi. Thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên 

một biển nước. Sơn Tinh không hề nao núng. Thần dùng phép lạ bốc dời từng quả đồi, dời từng 

dãy núi, dựng thành lũy đất ngăn chặn dòng nước lũ. Nước sông dâng cao lên bao nhiêu, đồi núi 

cao lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã suốt mấy tháng trời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững 

vàng mà sức Thủy Tinh đã kiệt. Thần Nước đành rút quân.” 

(Sơn Tinh, Thủy Tinh) 

a. Đoạn trích trên kể về sự việc gì?  

b. Mỗi nhân vật đại diện cho lực lượng nào? 

 

 



 

 

- Thủy Tinh đại diện cho hiện tượng thiên tai tàn khốc (Hung thần) 

Câu 4:  

 

Phương pháp:  

Đọc kĩ văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh và nêu cảm nhận 

Lời giải chi tiết:  

Bài viết tham khảo: 

      Sơn Tinh, Thủy Tinh là truyền thuyết nổi tiếng gắn bó với tuổi thơ mỗi người. Tác phẩm đã cho thấy người 

anh hùng Sơn Tinh tài năng, dũng cảm đã chiến đấu chống lại sự đánh trả quyết liệt của Thủy Tinh. Sơn Tinh 

đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn đọc. Nếu như Thủy Tinh đại diện cho sức mạnh thiên nhiên 

hung bạo, dữ dội thì Sơn Tinh lại là đại diện sức mạnh của nhân dân, cộng đồng. Tác phẩm được bắt đầu bằng 

câu chuyện kén rể của vua Hùng. Nhà vua có một người con gái tên là Mị Nương đã đến tuổi lấy chồng, bởi 

vậy vua cha muốn kén cho con gái yêu của mình một người chồng thật xứng đáng cả về tài năng lẫn phẩm 

chất. Trong vô vàn những người đến cầu hôn, có hai chàng một người là Sơn Tinh, một người là Thủy Tinh 

khiến nhà vua ưng ý hơn cả. Vua Hùng đã đưa ra yêu cầu sính lễ, ai đem đến trước sẽ được rước Mị Nương 

về làm vợ. Hôm sau, Sơn Tinh mang sính lễ đến sớm, rước nàng Mị Nương về làm vợ. Thủy Tinh vô cùng 

tức giận, đến sau không lấy được Mị Nương, chàng đã đem quân đánh trả. Trước sự hung hãn của Thủy Tinh, 

để bảo vệ vợ yêu, bảo vệ người dân, Sơn Tinh đã bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi ngăn chặn dòng nước lũ. 

Trận chiến kéo dài hàng tháng trời, sau Thủy Tinh đuối sức đành phải bỏ về. Nhưng hàng năm Thủy Tinh vẫn 

quay lại báo thù Sơn Tinh. Với việc xây dựng nhân vật Sơn Tinh nhân dân ta đã thể hiện truyền thống đoàn 

kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống. Ngoài ra, Thủy Tinh chỉ nhận 

lại sự thất bại trong cuộc chiến với Sơn Tinh đã phản ánh ước mơ, khát vọng chiến thắng thiên tai, bão lũ của 

nhân dân ta. Cùng với đó là việc xây dựng cốt truyện kịch tính, sự kiện sinh động đã góp phần tạo nên thành 

công của tác phẩm. Qua truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh, đặc biệt là qua nhân vật Sơn Tinh các tác giả dân 

gian đã gửi gắm niềm mơ ước, khát vọng chế ngự thiên nhiên của nhân dân ta. Sơn Tinh là một hình tượng 

đẹp đẽ trong lòng người đọc. Bên cạnh đó, truyền thuyết cũng để lại cho ta bài học đáng suy ngẫm về mẹ thiên 

nhiên. Mỗi người chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường để hạn chế bão lũ cũng như có biện pháp 

phòng chống bão lũ phù hợp để đảm bảo an toàn cho cuộc sống của chúng ta. 

Câu 5: 

 

 

Viết một đoạn văn (khoàng 150 chữ) nêu cảm nhận của em về nhân vật Sơn Tinh 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp:  

Đọc kĩ đoạn trích, chú ý sự kiện được nhắc đến 

Lời giải chi tiết:  

a. Phương thức biểu đạt chính: tự sự 

b. Đoạn văn trích từ tác phẩm Thánh Gióng 

Nhân vật chính trong truyện là Thánh Gióng 

c. Ý nghĩa chi tiết: “Tiếng nói đầu tiên của chú bé là tiếng nói đòi đi đánh giặc” 

- Ca ngợi ý thức đánh giặc, cứu nước trong hình tượng Gióng 

- Ý thức đánh giặc cứu tạo cho người anh hùng những khả năng hành động khác thường, thần kì 

- Gióng là hình ảnh của nhân dân, khi bình thường thì âm thầm, lặng lẽ. Nhưng khi nước nhà có giặc ngoại 

xâm thì họ vùng lên cứu nước 

Câu 6: 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

“Bấy giờ có giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta. Thế giặc mạnh, nhà vua lo sợ, bèn sai sứ giả đi 

khắp nơi rao tìm người tài giỏi cứu nước. Đứa bé nghe tiếng rao, bỗng dưng cất tiếng nói: “Mẹ ra 

mời sứ giả vào đây”. Sứ giả vào, đứa bé bảo: “Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, 

một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này”. Sứ giả vừa kinh ngạc, vừa mừng 

rỡ, vội vàng về tâu vua. Nhà vua truyền cho thợ ngày đêm làm gấp những vật chú bé dặn”. 

a. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên. 

b. Đoạn văn trên trích từ tác phẩm nào? Nhân vật chính là ai? 

c. Cho biết ý nghĩa của chi tiết: “Tiếng nói đầu tiên của chú bé là tiếng nói đòi đi đánh giặc”? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp:  

Đọc kĩ đoạn trích 

Lời giải chi tiết:  

a. 

- Đoạn văn trên trích trong tác phẩm Thánh Gióng. 

- Văn bản ấy thuộc thể loại: truyền thuyết 

b.  

- Ngôi kể thứ ba 

- Phương thức biểu đạt chính: tự sự 

c. Chi tiết: “Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai 

phong, lẫm liệt” có ý nghĩa: thể hiện quan niệm của người xưa, người anh hùng phải có sức mạnh về thể xác 

để có đủ sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. 

d. Nội dung chính: Tráng sĩ (Thánh Gióng) ra trận đánh giặc, thắng giặc và bay lên trời. 

Câu 7: 

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: 

“Giặc đã dến chân núi Trâu. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó, sứ giả đem 

ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng 

sĩ mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa. Ngựa hí dài 

mấy tiếng vang dội. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa, tráng sĩ 

thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc đóng đầu chúng đánh giết hết lớp này đến lớp khác, giặc 

chết như rạ. Bỗng roi sắt gãy. Tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc. Giặc 

tan vỡ. Đám tàn quân giẫm đạp lên nhau chạy trốn, tráng sĩ đuổi đến chân núi Sóc (Sóc Sơn). 

Đến đấy, một mình một ngựa, tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi giáp sắt bỏ lại rồi cả người lẫn ngựa đều 

bay thẳng lên trời.” 

a. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Văn bản ấy thuộc thể loại gì? 

b. Xác định ngôi kể và thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. 

c. Chi tiết: “Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn 

trượng, oai phong, lẫm liệt” có ý nghĩa gì? 

d. Nêu nội dung chính của đoạn trích trên. 

 

 



 

 

 

Phương pháp:  

Đọc kĩ đoạn trích, chú ý các chi tiết miêu tả Thánh Gióng 

Lời giải chi tiết:  

Thánh Gióng là vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam trong việc gìn giữ Tổ quốc, bảo vệ non sông. 

Gióng khi sinh ra tới ba tuổi mà vẫn chưa biết nói biết đi, nhưng khi nghe tin có giặc ngoại xâm thì tinh thần 

yêu nước từ sâu trong Gióng trỗi dậy, Gióng lớn mạnh phi thường và xin được đi đánh giặc cứu nước. Gióng 

có được sức mạnh như vậy cũng là nhờ tinh thần đoàn kết của nhân dân ta, mong muốn đánh đuổi giặc ra 

khỏi đất nước. Gióng còn là người anh hùng rất thông minh khi roi sắt gãy, Gióng đã nhổ tre bên đường để 

đánh giặc cho thấy sức mạnh kết hợp giữa con người với thiên nhiên. Gióng đánh giặc với mong muốn là 

đất nước được bình yên chứ không cần bất kì thứ gì cả, điều đó cho thấy Gióng là vị anh hùng thực sự, vì 

nước vì dân, sẵn sàng đứng lên chiến đấu mà không màng nguy hiểm. Gióng chính là hình tượng tiêu biểu 

của anh hùng chống giặc ngoại xâm. 

Câu 8: 

 

Phương pháp:  

Đọc kĩ đoạn trích, cảm nhận về tinh thần yêu nước của các nhân vật trong truyện và liên hệ với thực tiễn. 

Lời giải chi tiết:  

Qua truyện Thánh Gióng, em hiểu rằng nhân dân Việt Nam luôn hiện hữu một lòng nồng nàn yêu nước. 

Tinh thần yêu nước ấy luôn thường trực trong tâm khảm mỗi người. Họ có thể quanh năm im lặng, cần cù 

làm ăn nhưng chỉ cần có giặc ngoại xâm sang xâm lược thì họ nhất định sẽ dũng cảm đứng lên đấu tranh để 

bảo vệ đất nước. Điều này được thể hiện rất cụ thể thông qua chi tiết Thánh Gióng 3 năm vẫn chưa biết nói 

biết cười cứ đặt đâu nằm đấy nhưng chỉ khi nghe sứ giả tìm người tài giúp nước, biết được đất nước đang 

nguy nan thì tiếng nói thốt lên đầu tiên chính là tiếng nói xin đánh giặc. Một điều nữa, em hiểu được đó là 

nhân dân ta luôn đoàn kết để chống lại bất kì kẻ thù nào, bởi đoàn kết là sức mạnh, có được sức mạnh, sự 

đồng lòng nhất trí của toàn dân tộc, chúng ta nhất định giành chiến thắng. Điều này được thể hiện thông qua 

chi tiết dân làng cùng nhau góp gạo nuôi Gióng ở trong truyện. Em cảm thấy tự hào và biết ơn vô cùng về 

tình thần yêu nước của dân tộc Việt Nam ta khi có giặc ngoại xâm. 

Viết đoạn văn ngắn giới thiệu về nhân vật Thánh Gióng 

Qua truyện Thánh Gióng đã học, em có suy nghĩ gì về tinh thần yêu nước của nhân dân ta khi đất nước 

có ngoại xâm 


