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Bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm rút từ phần đầu chương V của trường ca Mặt đường 

khát vọng lâu nay vẫn được xem là một trong những đoạn thơ hay về đề tài đất nước trong thơ 

Việt Nam hiện đại. Để giúp bạn hiểu rõ ràng và sâu sắc hơn về các dạng đề đọc hiểu liên quan 

đến văn bài thơ, cùng Đọc Tài Liệu tham khảo một số đề đọc hiểu Đất nước dưới đây và xem gợi 

ý đáp án của từng đề bạn nhé: 

Đề đọc hiểu Đất nước 

Đề số 1 

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi 

“...Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình 

Phải biết gắn bó và san sẻ 

Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở 

Làm nên Đất Nước muôn đời…”. 

(Trích đoạn trích Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm  

SGK Ngữ văn lớp 12 tập 1 trang 120 ) 

Câu 1. Nêu nội dung của đoạn thơ? 

Câu 2. Tại sao từ “Đất Nước” được viết hoa?  

Câu 3. Nêu biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ?  

Câu 4. Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về trách nhiệm của mình với quê hương, đất 

nước trong xã hội ngày nay? 

Đáp án đề đọc hiểu Đất nước số 1 

Câu 1: Nội dung của đoạn thơ trên là: Lời nhắn nhủ về trách nhiệm của mỗi người với Đất 

Nước. 

Câu 2: Từ “Đất Nước ” được viết hoa - coi "Đất Nước" là một sinh thể, thể hiện sự tôn trọng, 

ngợi ca, thành kính, thiêng liêng khi cảm nhận về Đất Nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. 

Câu 3: Biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên là: Điệp ngữ “phải biết’’, sử dụng 

nhiều từ chỉ mối quan hệ gắn bó như: gắn bó, san sẻ, hóa thân.. 
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Câu 4: Gợi ý làm bài: nêu cảm nhận của riêng mình về trách nhiệm của mình với quê hương, đất 

nước trong xã hội ngày nay, cần khẳng định trách nhiệm hàng đầu là học tập, rèn luyện để trở 

thành công dân tốt, có ích cho xã hội. Có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau những lập luận 

phải chặt chẽ, thuyết phục. 

Bài văn tham khảo: Nghị luận bàn về trách nhiệm của mỗi người với quê hương 

Đề số 2 

Trời xanh đây là của chúng ta 

Núi rừng đây là của chúng ta 

Những cánh đồng thơm ngát 

Những ngả đường bát ngát 

Những dòng sông đỏ nặng phù sa 

Nước chúng ta 

Nước những người chưa giờ khuất 

Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất 

Những buổi ngày xưa vọng nói về… 

( Đất nước – Nguyễn Đình Thi, Ngữ văn 12, Tập một,  

NXB Giáo dục Việt Nam, 2013, tr.125) 

Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi sau: 

Câu 1. Đoạn thơ thể hiện tâm tư, tình cảm gì của tác giả ? 

Câu 2. Nêu ý nghĩa tu từ của từ láy “rì rầm” trong đoạn thơ 

Câu 3. Xác định các dạng phép điệp trong đoạn thơ và nêu hiệu quả nghệ thuật của chúng. 

Đáp án đề đọc hiểu Đất nước số 2 

Câu 1: Đoạn thơ thể hiện niềm vui lớn về quyền làm chủ đất nước, niềm tự hào về tinh thần bất 

khuất của con người Việt Nam 
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Câu 2: Ý nghĩa tu từ của từ láy “rì rầm” trong đoạn thơ là: vừa có tính tả thực vừa có tính tượng 

trưng, gợi tiếng nói cha ông xưa luôn hiện diện cùng con cháu hôm nay, nhắc nhở về truyền 

thống bất khuất của dân tộc. 

Câu 3: Các dạng của phép điệp: điệp từ (của, những, nước, chúng ta,…); điệp ngữ (đây là của 

chúng ta); điệp cấu trúc cú pháp (Trời xanh đây là của chúng ta/ Núi rừng đây là của chúng ta; 

Những cánh đồng…/ Những ngả đường…/ Những dòng sông…). 

- Hiệu quả nghệ thuật của chúng là: góp phần tạo nên nhịp thơ dồn dập, âm hưởng hào hùng, 

giọng điệu hùng biện; tạo sự xuất hiện liên tiếp của hình ảnh, mở ra bức tranh toàn cảnh một 

giang sơn giàu đẹp; khẳng định mạnh mẽ quyền làm chủ và bộc lộ mãnh liệt niềm tự hào của tác 

giả. 

Có thể bạn quan tâm: Soạn bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm 

Đề số 3 

Đọc đoạn trích” Đất nước” (Nguyễn Đình Thi) và trả lời các câu hỏi sau : 

Mùa thu nay khác rồi 

Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi 

Gió thổi rừng tre phấp phới 

Trời thu thay áo mới 

Trong biếc nói cười thiết tha 

Trời xanh đây là của chúng ta 

Núi rừng đây là của chúng ta 

Những cánh đồng thơm mát 

Những ngả đường bát ngát 

Những dòng sông đỏ nặng phù sa 

Nước chúng ta, nước những người chưa bao giờ khuất 

Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất 

Những buổi ngày xưa vọng nói về 
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Câu 1. Đoạn trích trên nằm trong tác phẩm nào? của ai? 

Câu 2. Nêu nội dung đoạn thơ? Đoạn thơ được viết theo thể thơ gì? 

Câu 3. Trong ba dòng thơ “Gió thổi rừng tre phấp phới/ Trời thu thay áo mới/ Trong biếc nói 

cười thiết tha”, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì ? Hãy nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó. 

Câu 4. Đoạn thơ từ câu “Trời xanh đây là của chúng ta” đến câu “Những buổi ngày xưa vọng 

nói về” có sử dụng biện pháp tu từ nào. Hãy nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó. 

Câu 5. Cả đoạn thơ cho ở đề bài tập trung miêu tả hình ảnh gì? Hình ảnh đó hiện ra như thế nào 

? 

Câu 6. Chữ “khuất” trong câu thơ “Nước chúng ta, nước những người chưa bao giờ khuất” có ý 

nghĩa gì ? 

Đáp án đề đọc hiểu Đất nước số 3 

Câu 1: Đoạn trích trên nằm trong tác phẩm ” Đất nước” của Nguyễn Đình Thi. 

Câu 2: Nội dung đoạn thơ: Thể hiện niềm vui sướng hân hoan khi mùa thu cách mạng tháng 

8/1945 thành công Việt Bắc cái nôi của CM Việt nam được giải phóng 

- Đoạn thơ được viết theo thể thơ: Tự do 

Câu 3: Trong ba dòng thơ “Gió thổi rừng tre phấp phới/ Trời thu thay áo mới/ Trong biếc nói 

cười thiết tha”, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ là: Nhân hóa 

- Tác dụng của biện pháp tu từ đó là: : miêu tả sinh động, chân thực hình ảnh đất trời vào thu: sắc 

trời mùa thu trong xanh, gió thu lay động cành lá khiến lá cây xào xạc như tiếng reo vui, tiếng 

nói cười. Đó là một hình ảnh đất nước mới mẻ, tinh khôi, rộn rã sau ngày giải phóng 

Câu 4: Đoạn thơ từ câu “Trời xanh đây là của chúng ta” đến câu “Những buổi ngày xưa vọng 

nói về” có sử dụng biện pháp tu từ là: Điệp ngữ 

- Tác dụng của biện pháp tu từ đó là: : cụm từ “của chúng ta”, “chúng ta” được nhắc lại nhiều lần 

trong đoạn thơ nhằm khẳng định, nhấn mạnh quyền làm chủ đất nước của dân tộc ta 

Câu 5: Cả đoạn thơ cho ở đề bài tập trung miêu tả hình ảnh đất nước. 

-  Qua đoạn thơ, hình ảnh đất nước hiện ra sinh động, chân thực, gần gũi. Đó là một đất nước 

tươi đẹp, rộng lớn, màu mỡ, phì nhiêu, tràn đầy sức sống. 
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Câu 6: Chữ “khuất” trong câu thơ “Nước chúng ta, nước những người chưa bao giờ khuất” có ý 

nghĩa là: mất đi, là khuất lấp. Với ý nghĩa như vậy, câu thơ ngợi ca những người đã ngã xuống 

dâng hiến cuộc đời cho đất nước sẽ ngàn năm vẫn sống mãi với quê hương. Chữ “khuất” còn 

được hiểu là bất khuất, kiên cường. Với ý nghĩa này, câu thơ thể hiện thái độ tự hào về dân tộc. 

Dân tộc Việt Nam bất khuất, kiên cường, chưa bao giờ khuất phục trước kẻ thù. 

Bài văn tham khảo: Phân tích bài Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm 

------------- 

Trên đây là một số đề đọc hiểu Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm mà Đọc tài liệu đã sưu tầm 

được, mong rằng sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập tại nhà! 
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