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BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH CÂU TỤC NGỮ “TỐT GỖ HƠN TỐT 
NƯỚC SƠN” 

 

1. Dàn ý phân tích câu tục ngữ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn 

a. Mở bài: 

- Quan niệm sống của nhân dân lao động trong việc đánh giá con người, đồ vật được thể 
hiện qua câu tục ngữ: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". 

b. Thân bài: 

- Giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ: 

+ Một vật dụng được làm bằng gỗ, thì chất lượng gỗ quan trọng hơn nước sơn. Gỗ: chất 
lượng (của đồ vật) hoặc chỉ bản chất bên trong (của con người); Nước sơn: hình thức bên 
ngoài. 

+ Khẳng định nội dung bên trong quan trọng hơn hình thức bên ngoài và nội dung quyết định 
hình thức. 

- Bình luận: 

+ Ý nghĩa câu tục ngữ là hoàn toàn đúng vì: Đồ vật làm bằng gỗ tốt sẽ dùng được lâu. Đồ 
vật làm bằng gỗ xấu thì mau hư mục, cho dù được sơn phết đẹp đẽ. 

+ Con người có đạo đức tốt, có năng lực cao sẽ làm được nhiều việc hữu ích cho bản thân, 
gia đình, xã hội. Nếu có hình thức tốt nữa (dáng vẻ, quần áo, đầu tóc, ngôn ngữ, tác phong...) 
thì giá trị càng tăng. 

+ Con người dù có hình thức bên ngoài đẹp đẽ (tốt mã) mà trình độ, năng lực kém cỏi, tư 
cách không tốt thì cũng chỉ là loại người vô dụng. 

- Quan điểm về việc đánh giá con người: 

+ Đánh giá qua phẩm chất đạo đức, năng lực. 

+ Khách quan và sáng suốt khi nhận định mối tương quan giữa nội dung và hình thức. 

c. Kết bài: 

- Khẳng định cách đánh giá trên là đúng. 

- Câu tục ngữ là một lời khuyên sáng suốt và thiết thực trong việc đánh giá sự vật và con 
người. 

2. Phân tích ý nghĩa câu Tốt gỗ hơn tốt nước sơn - Số 1 

Từ thực tế cuộc sống vất vả, gian lao và đầy thử thách, nhân dân ta đã rút ra cách đánh giá, 
nhìn nhận sự vật và con người. Người xưa thường "Ăn lấy chắc, mặc lấy bền" và coi trọng 
nội dung bên trong hơn là hình thức bên ngoài: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Vậy quan điểm 
ấy đúng hay không đúng và trong hoàn cảnh ngày nay, có cần bổ sung thêm điều gì chăng? 

Tất cả các sự vật đều có hai mặt: nội dung và hình thức. Mặt nội dung còn gọi là chất lượng 
của sản phẩm thường được đánh giá cao. Tuy vậy, hình thức cũng có vai trò quan trọng 
trong việc khẳng định nội dung. 

Tại sao ông cha ta lại nói: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn"? Ngay từ xa xưa, ông cha ta đã đề cao 
lối sống đạo đức, nhân cách của con người. Một con người có phẩm chất đạo đức tốt thì 
trong bất kì hoàn cảnh nào, trong bất kì công việc nào họ cũng hoàn thành một cách tốt đẹp. 
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Trái lại, một con người chỉ chú ý đến hình thức bên ngoài mà quên đi nhân cách, đạo đức 
và lối sống thì con người đó sẽ bị mọi người xa lánh. Vì vậy, một người có phẩm chất, tư 
cách đạo đức tốt bao giờ cũng được mọi người quý trọng tin yêu. Ông cha ta đã từng nói: 
"Cái nết đánh chết cái đẹp", quả không sai. Và nếu, một người nào đó vừa có phẩm chất 
đạo đức tốt lại có hình thức bề ngoài lịch sự, nhã nhặn thì con người đó càng được tôn trọng 
hơn. Nội dung quyết định hình thức, và hình thức góp phần nâng cao giá trị của nội dung. 

Hiểu được ý nghĩa của câu tục ngữ, học sinh chúng ta phải làm gì để có được phẩm chất 
đạo đức tốt? Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta phải rèn luyện, tu dưỡng 
đạo đức sao cho tốt. Phải "Học ăn, học nói, học gói, học mở" để hoàn thiện nhân cách của 
người học trò. Và trong cuộc sống của mỗi người, ai cũng có thể rèn luyện để làm cho phẩm 
chất của mình ngày càng tốt hơn góp phần làm cho xã hội ngày càng văn minh hơn. 

Trong thực tế của cuộc sống, mọi sự vật, mỗi con người thì giữa hình thức và nội dung, giữa 
vẻ bên ngoài và thực chất bên trong không phải lúc nào cũng thống nhất nhau. Thường 
những vật có chất lượng kém thường được mang một hình thức thật hấp dẫn. Cái tủ, cái 
bàn làm bằng gỗ xấu thì luôn có một lớp sơn sặc sỡ bên ngoài bao phủ. Cũng như người 
độc ác, bất tài thường được che giấu bởi lớp vỏ bên ngoài thật lịch sự, sang trọng... 

Đứng trước những trường hợp ấy phải tỉnh táo và sáng suốt để nhận định đánh giá, để không 
bị nhầm lẫn. Và nếu phải chọn lựa thì ta nên lấy nội dung, chất lượng bên trong làm chuẩn, 
làm thước đo để đánh giá. Là vật dụng ta chú ý đến chất gỗ, là con người ta nên quan tâm 
đến đạo đức, trình độ năng lực của người ấy. Có như vậy, ta mới không hối tiếc sau này. 
Bởi lẽ, hình thức bên ngoài không thể bền lâu, rồi cũng sẽ tàn phai theo năm tháng, còn cái 
trường tồn vững chắc vẫn là cái cốt lõi bên trong. Ngoài ra, câu tục ngữ còn giúp ta một 
phương châm ở đời, đó là tu dưỡng rèn luyện bản thân: Đừng mải mê chạy theo hình thức 
mà quên đi cái giá trị của con người là phẩm hạnh, là tài năng, trí tuệ. Đây là một lời giáo 
dục thật đúng đắn để giúp chúng ta vững vàng hơn trong cuộc sống. 

Ngoài những người luôn luôn biết được những điều bên trong mới đem lại những điều tuyệt 
vời nhất, thì lại có một số người đánh giá mọi thứ một cách hời hợt từ bên ngoài, không xem 
xét nó kĩ lưỡng để rồi mặc phải những sai lầm không đáng có. 

Mỗi chúng ta nên biết đánh giá mọi thứ một cách chín chắn và toàn diện hơn, bởi tốt gỗ hơn 
tốt nước sơn, chính vì vậy cần phải coi trọng chất lượng hơn mẫu mã. 

3. Em hãy giải thích câu tục ngữ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn - Số 2 

Từ xưa tới nay, tục ngữ đã cho ta bao lời khuyên, bao kinh nghiệm quý giá. Một trong những 
kinh nghiệm bổ ích đó là mối quan hệ giữa phẩm chất đạo đức con người với hình thức bề 
ngoài. Điều đó được thể hiện qua câu tục ngữ: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". 

Trước tiên, ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ. Câu tục ngữ đã đưa ra hai hình ảnh cụ 
thể "gỗ và nước sơn". Gỗ là vật liệu để làm nên đồ vật. Gỗ tốt sẽ làm nên những vật dụng 
tốt. Gỗ xấu sẽ làm nên những vật dụng chống hư hỏng. Nước sơn là vật liệu để quét lên đồ 
vật làm cho đồ vật thêm đẹp, thêm bền. Câu tục ngữ: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" muốn khẳng 
định: khi đánh giá độ bền của một vật dụng, chúng ta phải chú ý đến chất lượng gỗ để tạo 
nên đồ vật ấy, chứ không nên chỉ đánh giá bề ngoài của lớp sơn. Từ ý nghĩa rất thực trong 
cuộc sống, tác giả dân gian đã đề cao phẩm chất đạo đức của con người là quan trọng hơn 
tất cả vẻ đẹp của hình thức bên ngoài. 

Câu tục ngữ trên hoàn toàn đúng và nó như là một bài học quý giá cho con người học hỏi 
và vận dụng, chúng ta nên xem trọng về chất lượng của sản phẩm, giống như các cụ ta ngày 
xưa luôn luôn chọn vợ cho con từ những vẻ đẹp tâm hồn, như chất phác, thật thà và hiền 
hậu, chứ không đánh giá cao vẻ bề ngoài của sản phẩm. Giống như một sản phẩm được 
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làm bằng chất liệu gỗ lim nhưng bên ngoài không được sơn bóng và có mẫu mã đẹp nhưng 
vẫn được con người lựa chọn nhiều hơn là những sản phẩm làm từ những gỗ tạp nhưng 
bên ngoài được trang trí đẹp và thu hút thị giác của con người.  

Câu tục ngữ trên không chỉ là một bí quyết quan trọng mà đó là một bài học quý giá cho mỗi 
con người trong mọi việc không nên đánh giá mọi thứ từ bên ngoài, đó chỉ là cái vỏ bọc của 
sự vật hiện tượng cần phải có cái nhìn đúng đắn chính xác hơn về nó thông qua những đặc 
tính bên trong, giống như con người cũng như vậy chúng ta không nên đánh giá đối phương 
qua vẻ bên ngoài của họ bởi nó chỉ làm cho chúng ta hiểu không chính xác về con người đó, 
muốn đánh giá được chính xác chúng ta phải đánh giá từ bên trong từ những đặc điểm xuất 
phát từ tâm hồn từ trái tim của họ. 

Trong thực tế hình thức và nội dung có thể không thống nhất với nhau. Nhiều khi chúng ta 
thấy một đồ vật đẹp, lung linh nhưng thực chất lại làm từ nguyên liệu dễ hỏng và độc hại. 
Nhất là con người, khi mà cuộc sống ngày càng hiện đại khoảng cách con người càng lớn, 
giản dị, chất phác thời xưa dần dần suy thoái và gần như biến mất. Con người ngày càng 
giả tạo, che giấu bản chất bên trong. Vì vậy trước khi đánh giá một ai đó chúng ta luôn phải 
tỉnh táo suy xét và không nên vội vàng đưa nhận định qua dáng vẻ bề ngoài. 

Tóm lại, câu tục ngữ "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" đã giúp cho ta một bài học kinh nghiệm về 
cách nhận định đánh giá đồ vật hoặc con người. Hiểu đúng, vận dụng đúng lời khuyên dạy 
trên chúng ta sẽ ít vấp phải sai lầm. Cũng từ bài học này giúp ta biết cách rèn luyện, tu dưỡng 
bản thân để tự nâng cao phẩm chất của một người học sinh; đồng thời ta cũng thấy rõ hơn 
mối quan hệ hỗ tương giữa hai mặt nội dung và hình thức để ta phấn đấu vươn lên thành 
người toàn diện, giúp ích cho đất nước quê hương. 
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