
 

Văn mẫu lớp 7 

VĂN MẪU 7 - GIẢI THÍCH CÂU TỤC NGỮ 

“ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG, HỌC MỘT SÀNG KHÔN” 

Đề bài: Em hãy giải thích câu tục ngữ: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn 

Bài mẫu 1 

   Tri thức của loài người là đại dương mênh mông rộng lớn, muốn tiếp thu được khối 

lượng tri thức khổng lồ ấy không cách gì tốt hơn đó chính là học. Học không chỉ trong 

sách vở, học tại trường lớp, mà học bằng cách trải nghiệm thực tiễn, đi đây đi đó cũng là 

cách thức học rất hữu ích. Cũng bởi vậy mà ông cha ta có câu: Đi một ngày đàng, học 

một sàng khôn 

   Câu tục ngữ được chia làm hai vế đăng đối, nhịp nhàng. Trước hết, nghĩa đen của câu 

tục ngữ này có nghĩa là: một ngày đàng, tức là đi xa, đến một địa phương, một làng khác 

so với nơi mình ở; một sàng khôn tức là học hỏi được những điều mới lạ, những kinh 

nghiệm hoặc tri thức mới mà địa phương đó mang lại. Nhưng mỗi câu tục ngữ luôn đúc 

kết kinh nghiệm của ông cha, bởi vậy, nó còn hàm chứa những bài học sâu sắc, có ý 

nghĩa khái quát. Nội dung của câu tục ngữ đã khái quát một chân lí mang tính quy luật: đi 

đây đi đó, ra khỏi trốn ao làng đến với thế giới mới chúng ta sẽ học hỏi được nhiều điều: 

kiến thức mới, văn hóa mới, cách ứng xử, giao tiếp,… và chính những điều học hỏi được 

sẽ giúp ta trưởng thành hơn. Nếu chỉ biết quanh quẩn nơi mình được sinh ra thì chẳng 

khác nào “ếch ngồi đáy giếng” hiểu biết nông cạn, hạn hẹp, tự làm cho bản thân nhỏ bé, 

kém cỏi. Bởi vậy, câu tục ngữ cũng là một lời khuyên chân thành khuyên mỗi người nên 

ra thế giới bên ngoài để mở rộng tầm hiểu biết, trau dồi kiến thức cho bản thân. 

Câu tục ngữ quả là một chân lí, chỉ khi đi vào thực tế cuộc sống thì ta mới thực sự hiểu 

biết và mới thực sự “khôn”. Thực tế đã cho thấy rằng, trường học vĩ đại nhất chính là 

cuộc đời. Có thể kể đến biết bao người bằng những trải nghiệm thực tế mà họ đã đạt được 

đến thành công như: Ru-xô, Ê-di-son, … tấm gương rõ nhất chính là chủ tịch Hồ Chí 

Minh. Người không chỉ có lòng ham học, sự thông minh mà bằng vốn trải nghiệm nhiều 

nơi, nhiều đất nước đã giúp Bác hấp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, sàng lọc và 

tìm được con đường cứu nước đúng đắn nhất cho dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Bác, 

nhân dân ta đã thoát khỏi ách nô lệ, trở thành quốc gia độc lập, tự do. Trong cuộc sống 

hiện nay, việc “đi một ngày đàng” lại càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn nữa. Quá 

trình hội nhập, đòi hỏi con người phải liên tục cập nhật tri thức mới, tiếp thu tinh hoa của 

nhân loại nếu không đi thực tế trải nghiệm chúng ta khó có thể tiếp thu được lượng tri 

thức khổng lồ đó. 
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Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, trước hết chúng ta cần chăm chỉ học tập, 

nhuần nhuyễn các kiến thức thầy cô giảng dạy. Bên cạnh đó cần chủ động tìm kiếm thêm 

những tri thức mới để làm giàu thêm kho tàng tri thức cho bản thân. Đây chính là hành 

trang vững chắc để sau này chúng ta tự tin bước vào cuộc sống. 

   Câu tục ngữ cho đến ngày nay vẫn còn giữ nguyên giá trị sâu sắc của nó, đây là lời 

khuyên quý báu mà cha ông truyền lại cho con cháu. Học tập là một hành trình dài, đầy 

gian nan và vất vả, bởi vậy chúng ta phải có phương pháp học tập đúng đắn. Biết kết hợp 

kiến thức sách vở khi học ở trường và trau dồi tri thức, kinh nghiệm trong thực tiễn cuộc 

sống. 

Bài mẫu 2 

   Kiến thức luôn là thứ vô tận đối với mỗi người. Chúng ta càng tìm hiểu thì càng thấy có 

nhiều thứ chưa biết và muốn biết. Sự tìm tòi, học hỏi từ mọi người, từ thế giới bên ngoài 

luôn rất cần thiết. Vì thế mới có câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. 

   Câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” là kinh nghiệm mà cha ông ta đã 

đúc rút để truyền cho thế hệ đi sau. Kiến thức mà chúng ta muốn tìm hiểu tựa như đại 

dương bao la, những gì chúng ta biết chỉ là một giọt nước nhỏ mà thôi. Bởi vậy không 

ngừng tìm kiếm, không ngừng học hỏi là điều mà bạn nên biết, nên làm. 

Câu tục ngữ có hai vế, hiểu theo nghĩa tường mình thì “Đi một ngày đàng” có nghĩa là đi 

một ngày ở trên đường, “học một sàng khôn” là chúng ta biết thêm được một điều gì đó 

bắt gặp ở trên đường. 

Xét về nghĩa hàm ý thì câu tục ngữ muốn nhắn gửi đến mọi người rằng hãy ra ngoài để 

tìm hiểu kiến thức, bổ sung cho mình hiểu biết để không tụt hậu. Thế giới bên ngoài luôn 

có rất nhiều thứ hay ho, nếu cứ mãi ở nhà, mãi ngồi yên một chỗ thì kiến thức cũng sẽ chỉ 

dậm chân một chỗ mà thôi. 

Câu tục ngữ vừa nói đến thời gian vừa nói đến không gian. Chúng ta cần bỏ thời gian để 

đi đến những vùng đất lạ, đến những nơi đó chúng ta sẽ thấy được có nhiều điều bất ngờ. 

Chúng ta sẽ học hỏi từ mọi người, học hỏi từ văn hóa của vùng miền đó. 

Thực sự câu tục ngữ này có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi người. Ai cũng muốn bản thân 

mình hiểu nhiều, biết nhiều, được đi đó đi đây để am hiểu thêm nét văn hóa vùng miền. 

Vốn sống sẽ được bồi đắp sau mỗi chuyến đi. Không nhất thiết phải đi xa, đi bao lâu, chỉ 

cần bạn bước chân ra khỏi nhà và nhìn thế giới này đang trôi. Bạn sẽ cảm nhận được sự 

chuyển động bất ngờ của kiến thức, nếu bạn không chịu tìm hiểu thì bạn sẽ mãi không 

trưởng thành được. 
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Có rất nhiều người bảo rằng bây giờ lên mạng Internet tìm kiếm thì đầy rẫy ra, cần gì 

phải đi cho mệt, cho tốn thời gian. Nhưng bạn có biết rằng những thông tin đó chỉ một 

chiều người đi họ cảm nhận được, còn bạn, bạn chỉ biết đọc và thấy rằng ừ nó đúng hoặc 

ừ nó sai thôi sao. Cùng một sự việc đó nhưng sự khác nhau giữa việc ngồi nhà đọc báo và 

ra ngoài nghe ngóng, tận mắt chứng kiến thì điều bạn nhận lại sẽ khác hẳn đó. 

Đây chính là sự khác biệt giữa thông qua người khác và việc trực tiếp nhìn nhận đánh giá 

sự việc. 

Kiến thức như biển cả mênh mông, đi rồi sẽ đến, đến rồi sẽ biết cần phải làm gì, học gì để 

có thể tồn tại. Không ngừng học hỏi từ người khác, từ mảnh đất khác để trau dồi thêm 

kiến thức của bản thân mình. Đây là điều mà rất nhiều người vẫn “ngại” học hỏi. 

Việc đi nhiều, tìm hiểu nhiều nguồn kiến thức không những bổ sung thêm cho bạn một hệ 

thống kiến thức lớn mà còn khiến bạn có thể tự tin để xử lý mọi chuyện. Kinh nghiệm 

luôn được đúc rút từ những va vấp, từ những chuyến đi như vậy. Chúng ta rồi sẽ trưởng 

thành khi va chạm nhiều, còn chúng ta chỉ mãi mãi nhỏ bé khi cứ nhốt mình trong một 

căn phòng, và ôm mớ kiến thức có được trên mạng như thế. 

Đối với những người trẻ thì việc đi và tìm hiểu thông tin, kiến thức lại là rất cần thiết. Vì 

các bạn đang ở lứa tuổi sống để trải nghiệm, để trưởng thành. Môi trường học đường, bạn 

bè, và rất nhiều người nữa sẽ khiến cho bạn học hỏi được rất nhiều điều. 

   Xã hội đang ngày càng phát triển, nhu cầu cần những người hiểu biết ngày càng nhiều. 

Bởi vậy hãy trải nghiệm bằng những chuyến đi, bằng việc học tập người khác. 

Bài mẫu 3 

   Ông cha ta từ xưa đã có có rất nhiều câu tục ngữ hay, đúc rút thành bài học sâu sắc để 

lại cho con cháu đời sau. “Đi một ngày đàng học một sang khôn” là câu tục ngữ ngắn gọn 

nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu sắc, răn dạy con cháu phải đi đó đây, va chạm vào cuộc 

sống để tiếp thu học hỏi, nâng cao sự hiểu biết cho bản thân mình. 

   Để hiểu được ý nghĩa sâu sắc trong câu tục ngữ, trước tiên chúng ta cần cắt nghĩa được 

hình ảnh trong câu. Nhân dân ta đã sử dụng những hình ảnh rất trừu tượng nhưng lại khá 

cụ thể “ngày đàng”, “sàng khôn” để truyền tải thông điệp tới mọi người. “Đàng” là một 

cách nói của nhiều vùng miền trên cả nước, đồng nghĩa với “đường”. Người xưa thường 

nói khoảng cách bằng ngày đường, một ngày đường hoặc hai ngày đường để tới một địa 

điểm nào đó. “Sàng” là một vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình người nông dân. 

“Sàng” to gần bằng cái mâm ăn cơm, được đan bằng tre, nứa dùng để sàng lúa gạo, phục 

vụ trong lao động, sản xuất và đời sống hàng ngày. Ở đây, tác giả dân gian có một cách 

nói rất thú vị là “sàng khôn”. Thường thì trí khôn là thứ khó có thể cân, đo, đong, đếm 

nhưng với cách nói “sàng khôn” khiến cho người đọc người nghe dễ hình hình về số 
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lượng. Bởi lẽ, nhân dân ta từ xa xưa chủ yếu làm nông nghiệp nên cách nói “sàng khôn” 

phù hợp, dễ hiểu và mang tính chất dân dã đối với mọi người. “Sàng” dùng để sàng lọc 

lúa gạo, ngũ cốc nên cách nói “sàng khôn” cũng ám chỉ sự chắt lọc, sàng lọc kiến thức, 

thu nhận kiến thức một cách có chọn lọc chứ không vơ cả. Bởi vậy, nhân dân ta mới nói 

“sàng khôn”, chứ không nói “rổ khôn” hay “túi khôn”. Câu tục ngữ mang ý nghĩa, con 

người cứ đi “một ngày đàng” thì sẽ học được cả “một sàng khôn”, còn loanh quanh mãi 

lũy tre làng thì không khôn lên được. 

Từ việc cắt nghĩa hình ảnh trong câu tục ngữ “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, ông 

cha ta muốn răn dạy con cháu phải luôn không ngừng học hỏi, đi khắp đó đây, từng trải 

cuộc sống để nâng cao tầm hiểu biết của bản thân. Ông cha ta từ xa xưa đã nhận thức 

được sự rộng lớn của tri thức là mênh mông, vô bờ, nếu không chịu học hỏi sẽ tự làm 

mình trở nên kém hiểu biết, bởi vậy luôn đề cao sự chăm chỉ học hỏi, mở rộng kiến thức. 

Câu tục ngữ làm ta nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn “ếch ngồi đáy giếng” có con ếch cả đời 

chẳng đi đâu, chỉ quanh quẩn trong cái giếng nên tầm nhìn hạn chế, kém hiểu biết. Đến 

khi được ra khỏi cái giếng thì vẫn giữ thái độ hênh hoang, không sợ ai cả, không chịu 

nhìn nhận thế giới rộng lớn bên ngoài nên đã bị có trâu dẵm bẹp. 

Trong xã hội phát triển hội nhập như ngày nay, câu tục ngữ “đi một ngày đàng học một 

sàng khôn” lại càng có một ý nghĩa lớn lao hơn. Khoa học kỹ thuật, y học…trên thế giới 

ngày càng phát triển tiến bộ bượt bậc, công nghệ thông tin ngày càng phát triển và thay 

đổi không ngừng, điều đó càng cần chúng ta phải nỗ lực không ngừng, chịu khó học hỏi, 

đi khắp năm châu các nước tiên tiến trên thế giới để học hỏi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật vào lao động, sản xuất. Có thế thì đất nước ta mới trở nên giàu mạnh, nhân dân mới 

ấm no, hạnh phúc. Nếu không chịu học hỏi, tiếp thu thì đất nước sẽ bị tụt hậu, bị bỏ lại 

phía sau. Trong bối cảnh này, thì câu tục ngữ cùng lời răn dạy của cha ông ta là bài học 

quý báu hơn bao giờ hết. 

   Qua câu tục ngữ “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, ông cha ta muốn răn dạy con 

cháu đời đời phải luôn không ngừng nỗ lực học tập, đi đó đây để nâng cao tầm hiểu biết. 

Đặc biệt đối với thế hệ trẻ ngày nay, mùa xuân tương lai của đất nước đang nằm trong tay 

tuổi trẻ, những người nhiệt huyết và hăng hái cần trau dồi tri thức để đưa đất nước phát 

triển và đi xa hơn nữa. 
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