
Cùng Đọc tài liệu gợi ý vết đoạn văn thuộc phần VIẾT của Phiếu học tập số 2 - 

Ôn tập học kì 1 Ngữ văn 7 KNTT, giúp các em soạn văn 7 thật tốt trước khi tới 

lớp. 

Viết trang 134 SGK Ngữ văn 7 tập 1 KNTT 

Viết đoạn văn (khoảng 10-15 câu) nêu cảm nhận của em về tình cảm của 

nhà thơ Trần Vàng Sao với đất nước, con người được bộc lộ trong đoạn 

trích trên. 

Trả lời 

Gợi ý 

Tình cảm của nhà thơ Trần Vàng Sao với đất nước, con ngườ: 

- Tình yêu thương sâu sắc, bền chặt với đất nước nghèo khổ, gian khó. 

- Sự thấu hiểu, nâng niu và trân trọng vẻ đẹp bình dị, thân thương của sự sống, con 

người trên quê hương, đất nước. 

Cách 1 

Nhà thơ là một người con của đất nước Việt Nam tươi đẹp. Đọc đoạn trích, em 

thấy vô cùng ngưỡng mộ, trân trọng tình cảm mà nhà thơ dành cho đất nước mình. 

Dù “căn nhà dột phên không ngăn nổi gió” thì “vẫn yêu nhau trong từng hơi thở" . 

Điều này có nghĩa rằng, nhà thơ luôn yêu mến, tự hào về đất nước Việt Nam: một 

đất nước kiên cường trong chiến tranh, đất nước có những con người chịu thương 

chịu khó, đoàn kết và yêu thương lẫn nhau. Đoạn trích trên đã để lại một thông 

điệp rất quý báu cho con người trong xã hội hiện nay. Đó chính là tình yêu quê 

hương đất nước luôn phải thường trực trong mỗi con người. Từ đó gợi cho chung 

ta những trách nhiệm cao cả của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 

Quốc. Chúng ta, hãy nâng cao tinh thần yêu nước, tinh thần tự hào về đất nước. 

Hãy trau dồi tri thức và rèn luyện phẩm chất đạo đức để góp phần xay dựng một 

đất nước hùng mạnh. 

Cách 2 

Yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Tình yêu quê hương, 

đất nước đã trở thành mạch nguồn dồi dào cho những sáng tác thi ca nhạc họa. 

https://doctailieu.com/soan-van-7-c5357


“Bài thơ của một người yêu nước mình” của tác giả Trần Vàng Sao cũng nằm 

trong mạch nguồn ấy. Ngay từ nhan đề bài thơ đã thông báo, truyền tải đến độc giả 

về một tình yêu thiêng liêng, sâu đậm: tình yêu nước. Tiếp đó là những câu thơ 

bình dị, không viết hoa đầu dòng, không có dấu chấm, dấu phẩy. Hình thức thơ độc 

đáo này như một sự khẳng định về mạch nguồn chảy mãi, không ngắt quãng, 

không chịu dừng lại. Tình yêu đất nước trong thơ Trần Vàng Sao gắn liền với tình 

thân gia đình, những rung động với từng cảnh vật, con người trên quê hương, trở đi 

trở lại qua điệp từ “tôi yêu”: 

tôi yêu đất nước này áo rách 

… 

tôi yêu đất nước này như thế 

Ý thơ hoà quyện giữa khung cảnh thanh bình và hiện thực tàn khốc. Làng quê đất 

nước hiện lên thơ mộng nhưng cũng mang đậm giá trị hiện thực “đất nước áo 

rách”, “căn nhà dột phên”. Và, cuộc sống của những con người ở đó, nơi chiến 

trinh lửa đạn đi qua đầy những cơ cực nhưng cũng để lại muôn vàn thương yêu. 

Từng chi tiết bình dị, thân thuộc đi vào trong thơ ông một cách tự nhiên nhất: “cây 

cỏ trong vườn”, “bài mái đẩy”, “câu vọng cổ”… Tất cả đã đi vào trong thơ của 

Trần Vàng Sao một cách tự nhiên và chan chứa yêu thương. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi "Viết đoạn văn (khoảng 10-15 câu) nêu cảm nhận 

của em về tình cảm của nhà thơ Trần Vàng Sao với đất nước, con người được bộc 

lộ trong đoạn trích trên." do Đọc tài liệu biên soạn. Chúc các em soạn văn 7 Kết 

nối tri thức thật tốt trước khi tới lớp. 
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