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SOẠN BÀI CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI (VŨ KHOAN) 

  
Hướng dẫn soạn bài chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới giúp bạn nắm vững kiến thức và trả lời 

câu hỏi trang 30 SGK Ngữ văn 9 tập 2 

 

Nếu muốn soạn bài chuẩn bị hành trang vào thế kỉ tốt nhất? Bạn đừng bỏ qua bài viết này... 

Với 2 phần sơ lược kiến thức và hướng dẫn chi tiết trả lời các câu hỏi trang 30 SGK Ngữ văn 9 

tập 2 của Đọc Tài Liệu không chỉ giúp bạn soạn bài mà nắm vững các kiến thức quan trọng bài 

học. 

Cùng tham khảo... 

 

KIẾN THỨC CƠ BẢN 

1. Người Việt Nam chúng ta có nhiều phẩm chất tốt đẹp, đó là lòng yêu nước, là đức tính cần 

cù, dũng cảm, là tinh thần "lá lành đùm lá rách" "thương người như thể thương thân"... Đó là 

những phẩm chất không ai có thể phủ nhận bởi chúng đã được kiểm nghiệm và khẳng định 

trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tuy nhiên, không ai có thể toàn vẹn, cùng với 

những phẩm chất cần luôn được phát huy, người Việt Nam chúng ta vẫn có những mặt hạn chế 

phải sửa đổi. Nhận thức được những mặt mạnh để phát huy, đồng thời cũng nhận thức được 

những mặt còn yếu kém cần khắc phục là điều hết sức cần thiết để mỗi con người nói riêng và 

cộng đồng Việt Nam nói chung vươn lên tự hoàn thiện mình, không ngừng tiến bộ để đáp ứng 

những yêu cầu mới của lịch sử đất nước. 

2. Bài viết của Phó Thủ tướng Vũ Khoan trong dịp mở đầu thế kỉ mới đã nêu ra một cách chính 

xác và kịp thời những vấn đề thiết thực đối với con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, lực 

lượng quyết định sự thành công của công cuộc xây dựng đất nước trong thế kỉ mới. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_Khoan
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3. Bố cục bài chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới 

– Phần 1: từ đầu … sâu rộng hơn nhiều: Nêu ra nguyên nhân cần chuẩn bị hành trang và vai trò 

của con người trong thiên nhiên kỉ mới 

– Phần 2: tiếp theo …. kinh doanh và hội nhập: Những điểm mạnh, điểm yếu của con người 

Việt Nam. 

– Phần 3: đoạn còn lại: Khẳng định vai trò của việc chuẩn bị hành trang đối với thế hệ trẻ. 

HƯỚNG DẪN SOẠN BÀI CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI 

Hướng dẫn trả lời phần đọc - hiểu văn bản và luyện tập trang 30 sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 

2: 

ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

1 - Trang 30 SGK 

Tác giả viết bài này trong thời điểm nào của lịch sử? Bài viết đã nêu vấn đề gì? Ý nghĩa thời sự 

và ý nghĩa lâu dài của vấn đề ấy. 

Những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức to lớn và cấp bách đang đặt ra cho đất nước ta, cho thế hệ trẻ 

hiện nay là gì? 

Trả lời 

Thời điểm ra đời của bài viết: 

Năm 2001 là thời điểm chuyển tiếp từ thế kỉ XX sang thế kỉ XXI, mang ý nghĩa đặc biệt vì là 

năm chuyển giao giữa hai thế kỉ, trước giữa hai thiên niên kỷ. Công cuộc đổi mới ở nước ta vào 

cuối thế kỉ trước đã đạt được một số thành quả vững chắc. Bước sang thế kỷ mới, dân tộc ta 

đứng trước những yêu cầu và nhiệm vụ to lớn là đưa đất nước đi vào thời kì công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa, vượt qua tình trạng chậm phát triển, nghèo nàn, lạc hậu để trở thành một nước 

công nghiệp vào thời điểm năm 2020. Đặc biệt đối với thế hệ trẻ, chính họ là lực lượng quyết 

định cho công cuộc xây dựng đất nước ở thế kỉ mới. 

2 - Trang 30 SGK 

Hãy đọc lại cả bài và lập dàn ý theo trình tự lập luận của tác giả 

Trả lời 
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Mở bài 

Để bước vào thế kỉ mới, lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra cái mạnh, cái yếu của mình, để rèn luyện 

những thói quen tốt, thích ứng với đà phát triển của thế giới. 

Thân bài 

- Tết Tân Tị là thời gian chuyển tiếp của hai thế kỉ và hai thiên niên kỉ. 

- Con người là động lực phát triển của lịch sử, không gì bằng ta hãy chuẩn bị hành trang cho 

con người. 

- Thế giới đang phát triển nhanh chóng về khoa học công nghệ thông tin, chúng ta cần thật 

nhiều nỗ lực mới hội nhập được vào nền kinh tế và văn hoá thế giới. Người Việt chúng ta có 

mặt mạnh, mặt yếu. Cần phát huy mặt mạnh, hạn chế mặt yếu mới hội nhập được vào nền kinh 

tế thế giới. 

- Muốn hội nhập vào nền kinh tế thế giới phải giải quyết 3 nhiệm vụ: 

 Thoát khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu của nền kinh tế cũ. 

 Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

 Cần phát huy mặt mạnh, hạn chế mặt yếu của người Việt Nam. 

- Cái mạnh của người Việt ta là thông minh, nhạy bén với cái mới. 

- Điểm yếu của chúng ta là những lỗ hổng về kiến thức do lối học vẹt, học chay 

- Tuy có cần cù nhưng chúng ta thiếu tỉ mỉ. Trong lúc ấy người Nhật cũng cần cù nhưng còn 

biết tính toán cẩn trọng. Chúng ta thiếu lo xa, “nước đến chân mới nhảy”. 

- Ảnh hưởng phong cách làm ăn cũ, chúng ta thiếu khẩn trương, thiếu tôn trọng những quy định 

nghiêm ngặt của công việc... 

- Chúng ta cần tăng cường đoàn kết, bỏ thói đố kị, nhỏ nhen, khôn vặt, không coi trọng chữ tín 

trong thời đại in - tơ - nét toàn cầu như ngày nay. 

Kết bài 

Mỗi người cần cố gắng rèn điểm mạnh, bỏ điểm yếu nếu muốn “sánh vai cùng các cường quốc 

năm châu" 

3 - Trang 30 SGK 
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Trong bài này, tác giả cho rằng: "Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con 

người là quan trọng nhất". Điều đó đúng không, vì sao? 

Trả lời 

- Để chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, việc chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất. 

Đây là luận cứ quan trọng mở đầu, có ý nghĩa đặt vấn đề. 

- Mở ra hướng lập luận cho toàn bài. 

- Những lí lẽ xác minh cho luận cứ này: 

• Từ cổ chí kim, bao giờ con người cũng là động lực phát triển của lịch sử. 

• Trong thế kỉ mà nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò con người lại càng nổi 

trội.  

4 - Trang 30 SGK 

Tác giả đã nêu ra và phân tích những điểm mạnh, điểm yếu nào trong tính cách, thói quen của 

người Việt Nam qua? Những điểm mạnh, điểm yếu ấy có quan hệ như thế nào với nhiệm vụ 

đưa đất nước đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời đại ngày nay? 

Trả lời 

a) Những điểm mạnh, điểm yếu của ta 

- Thông minh, nhạy bén với cái mới nhưng thiếu kiến thức cơ bản, kém khả năng thực hành, 

sức sáng tạo bị hạn chế do lối học nặng về lí thuyết. 

- Cần cù, sáng tạo nhưng thiếu tính tỉ mỉ, chưa có thói quen coi trọng nghiệm ngặt quy trình 

công nghệ, chưa quen với cường độ khẩn trương. 

- Đoàn kết, đùm bọc nhất là trong công cuộc chiến đấu chống ngoại xâm nhưng lại thường đô kị 

trong việc làm ăn, trong lối sống. 

- Thích ứng nhanh giúp ta tận dụng cơ hội ứng phó với thách thức, đối với tiến trình hội nhập 

nhưng kì thị kinh doanh, quen bao cấp, khôn vặt, không coi trọng chữ tín trong kinh doanh. 

b) Những điểm mạnh, điểm yếu nêu trên có quan hệ đến nhiệm vụ đưa đất nước đi lên công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời đại ngày nay. Nhận thức được điều đó, chúng ta có thể lấp 

đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu. 
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Lớp trẻ là những người làm chủ đất nước trong thế kỉ XXI phải nhận thức điều đó đã hình thành 

những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất. 

5 - Trang 30 SGK 

Em đã học và đọc nhiều tác phẩm văn học và những bài học lịch sử nói về các phẩm chất truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam. Những nhận xét của tác giả có gì 

giống và có điểm gì khác với những điều mà em đã đọc được trong cách sách vở nói trên? Thái 

độ của tác giả như thế nào khi nêu những nhận xét này? 

Trả lời 

- Trước đây, ta thường thiên về khẳng định những ưu điểm của các phẩm chất tốt đẹp của dân 

tộc, của con người Việt Nam. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn những chỗ mạnh mà bỏ qua những chỗ 

yếu kém sẽ dễ ngộ nhận, tự đề cao quá mức, có tâm lí tự mãn. Tâm lí này cản trở sự vươn lên 

phát triển đất nước. 

- Thái độ của tác giả là biết nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, toàn diện, khẳng định và 

trân trọng những phẩm chất tốt đẹp, đồng thời thẳng thắn nêu lên những mặt yếu kém, không tự 

tôn hoặc tự ti dân tộc. 

6 - Trang 30 SGK 

Trong văn bản, tác giả sử dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ. Hãy tìm những thành ngữ, tục ngữ ấy 

và cho biết ý nghĩa, tác dụng của chúng. 

Trả lời 

- Thành ngữ, tục ngữ được sử dụng 

• Nước đến chân mới nhảy. 

• Liệu cơm gắp mắm. 

• Nhiễu điều phủ lấy giá gương. 

• Trâu buộc ghét trâu ăn. 

• Bóc ngắn cắn dài. 

- Đề cập đến những vấn đề vừa có ý nghĩa thời sự cấp thiết vừa có ý nghĩa lâu dài, tác giả vẫn 

không dùng cách nói theo kiểu sách vở, uyên bác, mà bằng cách diễn đạt giản dị, thiết thực, dựa 



 

SOẠN BÀI CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI (VŨ 

KHOAN) 
ĐỌC TÀI LIỆU™ 

 

6 Soạn bài chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới (Vũ Khoan) 

trên cơ sở thực tiễn, ai cũng có thể cảm nhận được, lại cảm nhận sâu sắc. Những thành ngữ, tục 

ngữ được sử dụng trong bài đã góp phần thể hiện cách nói trên. 

Tham khảo thêm: Phân tích bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới 

LUYỆN TẬP 

1 - Trang 31 SGK 

Em hãy nếu những dẫn chứng trong thực tế xã hội và nhà trường để làm rõ một số điểm mạnh 

và điểm yếu của con người Việt Nam như nhận định của tác giả. 

Trả lời 

* Những dẫn chứng trong thực tế xã hội và nhà trường để làm rõ một số điểm mạnh và điểm 

yếu của con người Việt Nam. 

Một số điểm mạnh: 

+ Đoàn kế xây dựng tập thể 

+ có chí tiến thử, chịu khó học hỏi... 

Một số điểm yếu: 

+ Thấy người khác có thể mạnh hơn mình thường hay ghen tị. 

+ Không muốn người khác giỏi hơn mình vì thế tìm cách để kìm hãm, hoặc làm giảm uy tín của 

họ. 

+ Một số bạn học sinh hay ăn cắp vặt, sẵn sàng quên đi việc học để sa vào bàn bi - a, trò chơi 

điện tử... 

2 - Trang 31 SGK 

Em nhận thấy ở bản thân mình có những điểm mạnh và điểm yếu nào trong những điều tác giả 

đã nêu và cả những điều tác giả chưa nói tới? Nêu phương hướng khắc phục những điểm yếu. 

Trả lời 

Học sinh liên hệ thực tiễn bản thân để trả lời câu hỏi. 

Ý nghĩa, nhận xét 

Sau bài học, học sinh: 

- Ý thức được điểm mạnh, điểm yếu của người Việt Nam và soi chiếu vào bản thân mình. 

https://doctailieu.com/phan-tich-bai-chuan-bi-hanh-trang-vao-the-ki-moi
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- Nhận ra rằng: Để đưa đất nước đi lên, cần phát huy những điểm mạnh và khắc phục những 

điểm yếu, hình thành những thói quen tốt ngay từ những việc nhỏ. 

- Ý thức rằng bản thân các em – chủ nhân tương lai của đất nước cũng chính là những nhân tố 

quan trọng trong việc đưa đất nước đi lên, hội nhập, từ đó ra sức rèn luyện, học tập. 

     

GHI NHỚ 

• Chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới, thế hệ trẻ Việt Nam cần thấy rõ điểm mạnh và điểm 

yếu của con người Việt Nam, rèn cho mình những đức tính và thói quen tốt.  

• Điểm mạnh của con người Việt Nam là thông minh, nhạy bén với cái mới, cần cù sáng tạo, rất 

đoàn kết đùm bọc nhau trong thời kì chống ngoại xâm.  

Bên cạnh đó cũng có nhiều điểm yếu cần phải khắc phục: thiếu kiến thức cơ bản, kém khả năng 

thực hành, thiếu đức tính tỉ mỉ, không coi trọng nghiêm ngặt quy trình công nghệ, thiếu tính 

cộng đồng trong làm ăn. 

• Để đưa đất nước đi lên, chúng ta cần phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu, 

hình thành những thói quen tốt ngay từ những việc nhỏ. 

// Mong rằng nội dung của bài hướng dẫn soạn văn 9 bài chuẩn bị hành trang vào thế kỉ 

mới này sẽ giúp các bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học. Chúc bạn 

luôn đạt được những kết quả cao trong học tập. 

[ĐỪNG SAO CHÉP] - Bài viết này chúng tôi chia sẻ với mong muốn giúp các bạn tham khảo, 

góp phần giúp cho bạn có thể để tự soạn bài chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới một cách tốt 

nhất. "Trong cách học, phải lấy tự học làm cố" - Chỉ khi bạn TỰ LÀM mới giúp bạn HIỂU 

HƠN VỀ BÀI HỌC và LUÔN ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ CAO. 
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