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Soạn Bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc Phần 1 (Nguyễn Đình Chiểu) 

Câu 1 (Trang 59 sgk ngữ văn 11 tập 1) 

Nguyễn Đình Chiểu (1822 – 1888) người làng Tân Thới, huyện Bình Dương tỉnh Gia Định  

    + Năm 1833 Nguyễn Đình Chiểu được cha đưa ra Huế ăn học  

    + Năm 1849 ra Huế thì được tin mẹ mất, ông về quê chịu tang, vừa bị ốm nặng, vừa thương 

mẹ nên ông bị mù hai mắt  

    + Sau đó, ông mở trường dạy học, bốc thuốc chứa bệnh cho dân, và cùng với nghĩa quân đánh 

giặc  

b, Cuộc đời ông là tấm gương sáng về nhân cách và nghị lực của người thầy mực thước, tận tâm 

Câu 2 (Trang 59 sgk ngữ văn 11 tập 1) 

Nguyễn Đình Chiểu là một nhà nho bởi tư tưởng đạo đức, nhân nghĩa của ông  

    + Người có tư tưởng đạo đức thuần phác, thấm đẫn tinh thần nhân nghĩa yêu thương con 

người  

    + Sẵn sàng cưu mang con người trong cơn hoạn nạn  

    + Những nhân vật lý tưởng: con người sống nhân hậu, thủy chung, biết sống thẳng thắn, dám 

đấu tranh chống lại các thế lực bạo tàn  

- Nội dung của lòng yêu nước thương dân  

    + Ghi lại chân thực thời kì đau thương của đất nước, khích lệ lòng căm thù quân giặc, nhiệt 

liệt bieur dương người anh hùng nghĩa sĩ hi sinh vì Tổ quốc  

    + Tố cáo tội ác của kẻ thù, lên án những kẻ bán nước, cầu vinh  

    + Ca ngợi những người sĩ phu yêu nước, giữ niềm tin vào ngày mai, bất khuất trước kẻ thù, 

khích lệ lòng yêu nước, ý chí cứu nước  

- Nghệ thuật của ông mang đậm dáu ấn của người dân Nam Bộ  

    + Nhân vật đậm lời ăn tiếng nói mộc mạc, giản dị, lối thơ thiên về kể, hình ảnh mỗi nhân vật 

đều đậm chất Nam Bộ  
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    + Họ sống vô tư, phóng khoáng, ít bị ràng buộc bởi phép tắc, nghi lễ, nhưng họ sẵn sàng hi 

sinh về nghĩa 

Câu 3 (trang 59 sgk ngữ văn 11 tập 1) 

Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Trãi có những điều ấy gần gũi về tư tưởng nhân nghĩa  

    + Nguyễn Trãi lấy nhân nghĩa là nền tảng, vì quyền lợi của nhân dân  

    + Nguyễn Đình Chiểu thì phạm trù nhân nghĩa mới thực sự mở rộng đến nhân dân, gần gũi 

thực sự với nhân dân, đó là bước tiến dài của tư tưởng 

Luyện tập 

Nhận định trên của Xuân Diệu đã khái quát tất cả tình cảm, tấm lòng của Nguyễn Đình Chiểu 

với nhân dân  

    + Tấm lòng yêu nước, lòng căm thù giặc là điều luôn hiện hữu trong ông  

    + Ông dùng tấm lòng nhiệt thành, trân trọng nâng niu những người lao động bình dị  

    + Ông ca ngợi phẩm chất và vẻ đẹp của những người lao động  

    + Ông dành vị trí quan trọng để ngợi ca tinh thần yêu nước sâu sắc, nhiệt thành của những 

người lao động 

 


