
Hãy viết một đoạn văn về hình tượng Thánh Gióng 

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi 4 trang 82 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều với yêu cầu: "Hãy 

viết một đoạn văn (khoảng 4 – 5 dòng) về hình tượng Thánh Gióng, trong đó có sử dụng thành 

ngữ “độc nhất vô nhị” (“có một không hai”)." nằm trong nội dung bài Soạn bài Thánh Gióng - 

tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước (Cánh Diều) 

Câu hỏi 

Hãy viết một đoạn văn (khoảng 4 – 5 dòng) về hình tượng Thánh Gióng, trong đó có sử dụng 

thành ngữ “độc nhất vô nhị” (“có một không hai”). 

Trả lời câu hỏi 4 trang 82 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều 

Đoạn văn về hình tượng Thánh Gióng có sử dụng thành ngữ "độc nhất vô nhị" 

    Thánh Gióng - một nhân vật truyền kì độc nhất vô nhị đã có mặt kịp thời khi đất nước lâm 

nguy, dẹp tan quân giặc. Hình ảnh Thánh Gióng vẫn luôn hiện hữu với tư thế cưỡi ngựa phun ra 

lửa, roi sắt thần kỳ quật tan quân thù. Roi gãy vẫn mạnh mẽ nhổ tre đánh giặc. Đánh giặc xong, 

Gióng ra đi một cách kỳ lạ khi một người một ngựa bay lên trời. Hình ảnh của Thánh Gióng 

trong lòng nhân dân như một nét đẹp rực rỡ, trong sáng nhất của người anh hùng chống giặc. “Cả 

người lẫn ngựa từ từ bay lên trời” - thật là kì ảo, nhưng thật nhẹ nhàng, ung dung. Người con yêu 

nước ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh giặc cứu nước của mình, và đã ra đi một cách vô 

tư, thanh thản, không hề màng tới công danh địa vị cho riêng mình. Áo giáp sắt nhân dân làm 

cho để đánh giặc, khi đánh tan giặc rồi, trả lại cho dân để bay về trời. Điều đó cho em thấy ở 

hình tượng Thánh Gióng luôn cao đẹp, trong sáng như gương, không một chút gợn nào. Phải 

chăng đó cũng chính là gương mặt của nhân dân ta được kết tinh trong người Thánh Gióng, ý chí 

phục vụ thật là vô tư, lớn lao và gương mẫu. Công lao to lớn ấy đã được nhà vua phong làm Phù 

Đổng Thiên Vương, nhân dân muôn đời ghi nhớ. Thánh Gióng đánh giặc đâu phải là đơn 

phương độc mã. Thử hỏi rằng nếu không có cơm gạo của dân làng, của nhà vua thì Thánh Gióng 

có đủ sức để đánh giặc không? Công lao của Thánh Gióng cũng có một phần của nhân dân lao 

động góp sức tạo lên. Thánh Gióng chính là sự tượng trưng cho sự lớn mạnh của đất nước ta, dân 

tộc ta. 

Tham khảo thêm: 

 Đoạn văn cảm nhận của em về nhân vật Thánh Gióng 

 Phát biểu cảm nghĩ về hình tượng Thánh Gióng 

~/~ 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 4 trang 82 SGK Ngữ văn 6 tập 1 bộ Cánh Diều, đừng quên tham 

khảo trọn bộ Soạn văn 6 Cánh Diều! 

https://doctailieu.com/soan-bai-thanh-giong-tuong-dai-vinh-cuu-cua-long-yeu-nuoc-canh-dieu
https://doctailieu.com/soan-bai-thanh-giong-tuong-dai-vinh-cuu-cua-long-yeu-nuoc-canh-dieu
https://doctailieu.com/doan-van-cam-nhan-cua-em-ve-nhan-vat-thanh-giong
https://doctailieu.com/phat-bieu-cam-nghi-ve-hinh-tuong-thanh-giong
https://doctailieu.com/soan-van-6-sach-canh-dieu

