
 

VĂN MẪU 7 - BÀN LUẬN TỤC NGỮ 

MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON 

 Đề bài: Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: 

Một cây làm chẳng nên non 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. 

Em hãy lấy dẫn chứng minh họa cho câu ca dao trên. Từ đó, em rút ra bài học gì cho bản 

thân? 

Lập dàn ý 

1. Mở bài: 

- Đoàn kết là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và đoàn kết tạo nên sức mạnh. 

2. Thân bài: 

* Chứng minh: 

a. Trong thực tế lịch sử: 

- Nhân dân ta đã đoàn kết chiến đấu và chiến thắng nhiều giặc ngoại xâm, dù chúng mạnh 

hơn ta rất nhiều. 

b. Trong đời sống hằng ngày: 

- Nhân dân ta đoàn kết trong lao động sàn xuất, cùng nhau góp sức đắp đê ngăn nước lũ 

để bảo vệ mùa màng...  

c. Bài học: 

- Đoàn kết tạo nên sức mạnh vô địch. Đoàn kết là yếu tố quyết định thành công. Bác Hổ 

từng khẳng định: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành 

công. 

3. Kết bài: 

- Là học sinh, em cùng các bạn xây dựng tinh thán đoàn kết, giúp nhau học tập và phấn 

đấu để cùng tiến bộ 
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Bài mẫu 1 

   Từ ngàn xưa, con người đã nhận thức được rằng để có thể tồn tại và phát triển cần phải 

đoàn kết. Có đoàn kết mới vượt qua được những trở lực ghê gớm của thiên nhiên, xã 

hội... Chính vì thế, ông cha ta đã khuyên con cháu phải đoàn kết bằng câu ca dao giàu 

hình ảnh: 

   Một cây làm chẳng nên non 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. 

   Đoàn kết tạo ra sức mạnh, giúp ta làm nên những công việc lớn lao. Thực tế cuộc sống 

chiến đấu và lao đọng của dân tộc ta từ xưa đến nay đã chứng minh hùng hồn điều đó. 

Đất nước Việt Nam có được như ngày hôm nay là do đâu? Non sông Việt Nam ta đẹp đẽ 

như ngày hôm nay là nhờ đâu? Phải chăng chính là nhờ tinh thần đoàn kết tương trợ, 

thương yêu đùm bọc lẫn nhau của nhân dân ta từ Nam chí Bắc, mấy chục triệu người 

chung một lòng, chung một chí hướng đánh giặc. Trải qua mấy chục thế kỉ, đất nước ta 

nhiều lần bị các triều đại phong kiến phương bắc như Tống, Nguyên, Minh, Thanh... xâm 

lược. Chúng muốn cướp đất nước ta, bắt nhân dân ta làm nô lệ. Chúng ỷ quân đông, thế 

mạnh, mưu đồ thống trị lâu dài nhưng dân tộc ta đã đoàn kết vùng dậy đấu tranh, làm nên 

chiến thắng. Đế quốc Nguyên – Mông nức tiếng hùng mạnh, đi đến đâu cỏ không mọc 

được đến đấy, đã từng thu phục bao nhiêu chư hầu, nhưng ba lần xâm lược nước ta là ba 

lần đại bại. Quân dân nhà Trần đoàn kết nhất trí, đông tâm giết giặc. Từ các vị bô lão 

trong hội nghị Diên Hồng đến thiếu niên Trần Quốc Toản, từ lão tướng Trần Hưng Đạo 

đến chàng trai đan sọt làng Phù Ủng... Tất cả đều đồng lòng Sát Thát và đã làm nên chiến 

thắng oanh liệt muôn đời. 

Đến thế kỉ XX, dân tộc Việt Nam tuy đất không rộng, người không đông nhưng đã đánh 

bại hai đế quốc to là Pháp và Mĩ. Nếu chỉ tính sức mạnh quốc gia bằng sự giàu có, bằng 

trình độ kĩ thuật hiện đại, bằng vũ khí tối tân, bằng số lượng binh lính... thì việt Nam ta 

đã tiến hành một cuộc chiến tranh không cân sức. Nhưng nhân dân ta đã đoàn kết thành 

một khối bền vững, cùng nhau chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Hơn nữa, nhân dân ta đã 

đoàn kết với các dân tộc yêu lẽ phải trên khắp năm châu, trong đó có nhân dân tiến bộ 

Pháp và Mĩ... Vì thế, chúng ta đủ sức mạnh để làm nên chiến thắng vĩ đại. 

Trong cuộc sống lao động, đoàn kết cũng giúp ta có sức mạnh phi thường. Nhìn con đê 

bên bờ sông Hồng làm nhiệm vụ ngăn lũ lụt cho cả vùng châu thổ Bắc Bộ, bảo vệ vựa lúa 

nuôi sống bao người, ta càng thấy rõ sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Công trình thủy 

điện sông Đà đưa ánh sáng đến cho mọi nhà không thể nào hoàn thành được nếu thiếu 

bàn tay, khối óc cuat hàng vạn kĩ sư, công nhân Việt Nam và chuyên gia các nước bạn. 

Những giàn khoan trên biển Đông đưa dầu khí lên làm giàu cho đất nước cũng là công 

trình của sức mạnh đoàn kết. Chúng ta có thể kể thêm rất nhiều ví dụ khác nữa để chứng 

minh. 



 

Câu ca dao giản dị nhưng chứa đựng bài học sâu sắc về sự đoàn kết. Đoàn kết là cội 

nguồn của sức mạnh, là yếu tố hết sức quan trọng trong cuộc đấu tranh sinh tồn và phát 

triển của con người. Bác Hồ đã từng căn dặn chúng ta: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. 

Thành công, thành công, đại thành công.  

   Nối tiếp truyền thống đoàn kết của cha ông, chúng em đã nhắc nhở nhau xây dựng tinh 

thần đoàn kết trong tổ, trong lớp, trong trường. Tinh thần đoàn kết sã tăng thêm sức mạnh 

cho chúng em, giúp chúng em đạt được những kết quả tốt đẹp trong học tập và rèn luyện. 

Bài mẫu 2 

   Trong kho tàng văn học dân gian hay của cha ông ta rât phong phú, đó là những câu ca, 

câu thơ, câu đối, hò... và ý nghĩa lớn lao đó còn là những câu răn dạy hậu thế về đạo đức, 

về đối nhân xử thế, về kinh nghiệm sống... Đó là những đúc kết từ kinh nghiệm quý báu 

của cha ông chung ta để lại." Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi 

cao" chỉ là một trong số kho tàng đó, nhưng đây lại là kinh nghiệm sống lớn lao vơi mỗi 

con người. 

   Một cây làm chẳng nên non,ba cây chụm lại nên hòn núi cao. 

Xét về câu chữ và vần điệu, đó chỉ một câu thơ vần điệu hay, dễ nhớ, dường như là một 

cái nhìn với cảnh vật: Một cái cây lẻ loi lắm, làm sao có thể che phủ bóng mát nhiều, làm 

sao có được cái bóng của một khu rừng, một "non" ở đây được. Lúc đó cây sẽ sợ gió to, 

mưa lớn lũ lụt. Nhưng nếu có 3 cây hay nhiều hơn nữ, cái lẻ loi không còn nữa, mà luc 

này đã ra dáng vẻ oai vệ của một khu rừng rậm với bóng mát to, sức mạnh trước những 

cơn gió to, mưa lớn mà những cái cây vẫn hiên ngang, sững sững như núi, như non vậy. 

Nhưng ông cha ta khôgn phải chỉ gúp hậu thế vãn cảnh, nhận xét cái cây đơn giản vậy, 

mà đây chỉ là ông cha ta mượng hình tượng cái cây để làm minh chứng cho sự đoàn kết 

tạo nên sức mạnh con người. Đó là một lời răn dạy quí báu của cha ông. với cái cây là 

vậy, nhưng với một con người hay một tập thể nhỏ nếu chỉ vì những lợi ích riêng của 

mình, của tập thể mình thì kết quả cũng chỉ là cho mình hoặc cho tập thể thôi, không lớn 

lao được gì cả. Khi ếkt quả chỉ cho mình và cho tập thể thì đâu có gì là lớn lao? nếu chỉ vì 

mình, vì lợi tập thể nhỏ thì vơi sức lực nhỏ ấy cũng không làm được gì lớn lao cả. Cũng 

như một cái cây sao làm nên "non" được. Nhưng một khi lợi ích vượt ra ngoài một cá 

nhân, vượt ra ngoài tập thể để trở thành một tập thể lớn hơn thì chính vì mục đích đó lại 

hướng chúng ta, tập thể nhỏ lúc đầu chung tay với nhiều người, đồng lòng đồng sức, đoàn 

kết cùng làm thì kết quả sẽ lớn hơn nhiều. Kết quả công việc lớn hơn nhiều. Có sức mạnh 

tập thể, thì ta có một sưc mạnh vĩ đại như rừng cây vượt qua mọi cơn giông tố,cuồng 

phong, thác lũ. Nó cũng ví như câu chuyện cổ tích kể về người cha đã răn dạy con bằng 

bó đũa. Từng chiếc đũa bẻ gẫy dễ dang, nhưng 2 chiếc thì phải dùng sức hơn, 3 chiếc, 

bốn chiếc đến 10 chiếc thì khôgn sức mạnh nào bẻ gẫy nữa. Đó là tinh thần đoàn kết. 



 

Trong lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng nước, cha ông ta cũng dựa vào sức mạnh toàn 

dân mà làm nên trang sử sáng ngời. Những trang sữ ấy không viết lên bởi một người mà 

nó được làm nên từ một dân tộc. 

   Tinh thần đoàn kết anh em, bè bạn, gia dình, xã hội là quý báu, là lớn lao, là sức mạnh 

của mỗi con người trên thế giới này. Đó chính là lời răn dạy của cha ông với chúng ta. 

Chúng ta càng thấy yêu quý kho tàng văn học dân gian ấy chừng nào! 

Bài mẫu 3 

   Chúng ta đều biết rằng một cọng rơm không thể cháy hết mình nhưng một bó rơm thì 

lại có thể bởi những ngọn lửa sẽ được chúng truyền cho nhau cứ thế đến hết. Cũng như 

con người không thể tự mình làm mọi việc mà luôn phải đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau thì 

mới có thể hoàn thành được việc lớn. Để lưu truyền đến muôn ngàn sau bài học về tinh 

thàn cao đẹp ấy ông cha ta đúc kết lại qua câu ca dao: 

"Một cây làm chẳng nên non  

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao." 

   Quả thật vậy, "một cây " thì không thể làm nên núi non nhưng "ba cây"- tượng trưng 

cho nhiều cây thì lại có thể không chỉ là núi thấp mà còn là núi cao. Từ "một cây" đến "ba 

cây" số lượng đã thay đổi nên chất lượng cũng thay đổi "ba cây chụm lại". Chính sự thay 

đổi ấy đã mượn chuyện về cây cối để nhắ nhở chúng ta phải biết đồng sức, đồng lòng, noi 

theo tinh thần đoàn kết quý báu của dân tộc đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử. 

Tinh thần đoàn kết từ lâu đã thấm nhuần tư tưởng của người dân VIỆT NAM bởi vậy dân 

tộc LÔ LÔ từ lâu đã hình thành nên truyền thuyết kể về đoàn người đi san mặt đất"Nhiều 

sứ chung một lòng-Nhiều lòng chung một ý"."San mặt đất"-một công việc tưởng chừng 

như không thể thực hiện ấy đã được những người dân tộc LÔ LÔ thực hiện. Đó không 

chỉ đơn thuần là một truyền thuyết mà nó còn mang tinh thần giáo dục về sự đoàn kết rất 

lớn. Đó cũng chính là cơ sở để người dân VIỆT NAM đứng lên đánh đuổi giặc ngoại 

xâm. 

Từ các đời vua Hùng Vương nhân dân ta đã biết đứng dậy cùng nhau đấu tranh chống 

giặc ngoại xâm. Sau này khi đến đời vua Trần với tiếng hô "Quyết chiến!" vang như sấm 

dậy của các bô lão trong hội nghị Diên Hồng hay những chữ "sát Thát"-giết giặc mông 

Cổ được đồng loạt thích lên tay các tướng sĩ chính là những minh chứng cho sực quyết 

tâm đoàn kết chống giặc của nhân dân ta. Đó cũng chính là động lực giúp nhân dân ta 

vượt qua mọi rào cản ngoại xâm và ngày càng khẳng định rõ hơn vị thế của sự chung sức, 

chung lòng. 

Nhưng chưa dừng lại ở đó, sự đồng tâm nhất trí của dân tộc ta còn được thể hiện vô cùng 

rõ nét qua giai đoạn lịch sử chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nhân dân ta đã thực sự 



 

trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ nhưng đó cũng chính là sợi dây vô hình nối mọi 

người, mọi tầng lớp lại với nhau cùng nghe theo lời dạy của Bác: 

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, 

Thành công, thành công, đại tành công" 

Lời dạy ấy luôn luôn đi sâu vào tư tưởng mỗi người bởi nó mang một ý nghĩa thực tiễn 

rất lớn. Câu nói, lời dạy ấy đã góp phần to lớn giải thoát, đem lại sự tự do cho cả một dân 

tôcj với những trận Đống Đa, Gò Vấp, Điện Biên Phủ,......Vậy liệu nó có xứng đáng được 

ghi nhớ và học tập theo? 

Tất nhiên là có. Chính vì thế mà lớp trẻ ngày nay đã không ngừng phát triển ngoại giao 

với các nước với tiêu trí "khép lại quá khứ, hướng tới tương lai". Cùng với đó là bao nhà 

máy thủy điện nhiệt điện được xây dựng dựa trên bàn tay của biết bao người lao động 

cùng các kĩ sư cả trong nước và nước ngoài. VIỆT NAM đang dần đi lên trên con đường 

hội nhập, phát triển một phần không hề nhỏ bé chính là ý thức đoàn kết cua mỗi chúng ta. 

Vậy là qua câu ca dao:  

"Một cây làm chẳng nên non, 

Ba cây chụm lại nên hòn nuí cao." 

   Chúng ta không chỉ có đuọc một bài học bổ ích về tình đoàn kết mà từ đó chúng ta còn 

thấy được sức mạnh vô địch và sự ấm no hạnh phúc mà nó mang lại. Đó chính là ngọn 

lửa thàn kì thắp sáng con đường chúng ta đang hướng tới. 


