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TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ                        HƯỚNG DẪN ÔN TẬP  

         TỔ NGỮ VĂN                                    MÔN NGỮ VĂN LỚP 12 

Uông Bí, ngày 12  tháng 03 năm 2022 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

Giúp HS: 

Tự học chƣơng trình môn Ngữ văn của học sinh lớp 12 trong thời gian học trực tuyến 

phòng chống dịch nCoV (từ 14/03/2022 đến 02/04/2022) 

B. NỘI DUNG ÔN TẬP 

III. PHẦN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC 

Bài 1: TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP  

                                                  Hồ Chí Minh 

Phần I:  i n th        n 

 . T    i : Hồ Chí Minh 

1. Ti u s   

- Hồ Chí Minh (1890- 1969), tên khai sinh Nguyễn Sinh Cung - Quê quán: Làng Kim 

Liên (làng Sen), xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. 

- Xuất thân: gia đình nhà nho yêu nƣớc(Cha là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, mẹ là 

Hoàng Thị Loan) 

*Quá trình hoạt động cách mạng: 

-Năm 1911: Bác ra đi tìm đƣờng cứu  nƣớc. 

- 1/1919 gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam về quyền bình đẳng tự do đến hội 

nghị Vec xay với tên Ngyễn Ái Quốc.  

- 1920 tham gia Đại hội thành lập Đảng Cộng Sản Pháp, đọc đƣợc luận cƣơng của Lê 

Nin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa từ đó xác định đƣợc con đƣờng giải phóng 

dân tộc. 

- 1925- 1930: tham gia thành lập nhiều tổ chức Cách mạng trong đó có Đảng Cộng 

sản Việt Nam. 

- 1941 về nƣớc lãnh đạo cách mạng trong nƣớc giành thắng lợi 1945 

- Từ 6/1/1946 đƣợc bầu làm chủ tịch nƣớc đến khi từ trần 2/9/1969 

* Con người: 

- Nhà yêu nƣớc, nhà cách mạng vĩ đại của dân tộc. 

- Nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào quốc tế cộng sản. 

- Nhà văn nhà thơ lớn của văn học Việt Nam. 

 . S  n hi p s n  t  : 

a. Quan điểm sáng tác: 

- Hồ Chí Minh xem văn học là vũ khí chiến đấu phục vụ cho sự nghiệp cách mạng. 

Nhà văn cũng là ngƣời chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tƣ tƣởng. 

Nay ở trong thơ nên có thép 

Nhà thơ cũng phải biết xung phong 

(Cảm tƣởng đọc "Thiên Gia Thi") 

- Hồ Chí Minh luôn chú trọng tính chân thật và tính dân tộc trong văn học. Ngƣời căn 

dặn nhà văn phải miêu tả cho hay, cho chân thật và cho hùng hồn hiện tƣợng phong 

phú của đời sống và phải giữ cho tình cảm chân thật. Mặt khác, nên đề cao sự sáng 
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tạo của ngƣời nghệ sĩ, chú ý phát huy cốt cách dân tộc và có ý thức giữ gìn sự trong 

sáng của tiếng Việt. 

- Ngƣời luôn xác định mục đích, đối tƣợng tiếp nhận để quyết định nội dung và 

hình thức tác phẩm (viết cho ai?viết để làm gì?viết cái gì? viết nhƣ thế nào?). 

b. Di sản văn học: Ngƣời để lại một di sản văn học lớn lao về tầm vóc tƣ tƣởng, 

phong phú về thể loại, đa dạng về phong cách. 

* Văn chính luận: 

- Nội dung: Viết nhằm mục đích tấn công trực diện với kẻ thù, hoặc thể hiện 

những nhiệm vụ cách mạng qua các chặng đƣờng lịch sử. 

- Những áng văn chính luận tiêu biểu của Hồ Chí Minh cho thấy tác giả viết 

không chỉ bằng lí trí sáng suốt, trí tuệ sắc sảo, lời văn chặt chẽ, súc tích mà còn bằng 

cả tấm lòng yêu nƣớc nồng nàn của một trái tim vĩ đại. 

- Tác phẩm tiêu biểu: Bản án chế độ thực dân Pháp (1925), Tuyên ngôn độc lập 

(1945) 

* Truyện và kí 

- Nội dung: Dựa trên những sự kiện có thật, tác giả hƣ cấu tƣởng tƣợng để tố cáo 

tội ác dã man, bản chất tàn bạo, xảo trá của thực dân, phong kiến tay sai và đề cao 

tấm lòng yêu nƣớc của nhân dân. 

- Tác phẩm cô đọng, tình huống truyện độc đáo hình tƣợng sinh động, sắc sảo, 

giàu chất trí tuệ và hiện đại . 

- Tác phẩm tiêu biểu: Vi hành, Lời than vãn của bà Trƣng Trắc, Những trò lố 

hay Va- ren và Phan Bội Châu, Vừa đi đƣờng vừa kể chuyện (kí) 

* Thơ ca: Đây là lĩnh vực sáng tạo nổi bật nhất trong sự nghiệp văn chƣơng của 

Hồ Chí Minh. 

- Nội dung: 

+ Tập thơ  Nhật kí trong tù  mang nội dung tố cáo chế độ nhà tù Trung  uốc 

dƣới thời Tƣởng Giới Thạch và là bức chân dung tự họa về con ngƣời tinh thần của 

Bác – ngƣời chiến sĩ cách mạng trong hoàn cảnh tù đày. 

+ Thơ Hồ Chí Minh: thể hiện tấm lòng yêu nƣớc của vị lãnh tụ và ngợi ca sức 

mạnh quân dân trong kháng chiến. 

+ Thơ chữ Hán : viết về đề tài kháng chiến, tình bạn và những tâm tình riêng 

- Tác phẩm tiêu biểu: Với gần 250 bài thơ có giá trị đƣợc tuyển chọn và in trong 

các tập  Nhật ký trong tù  (1942 – 1943) gồm 134 bài, Thơ Hồ Chí Minh (1967) gồm 

86 bài; Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh gồm 36 bài., 

- Hồ Chí Minh đã có những đóng góp quan trọng cho nền thơ ca Việt Nam hiện 

đại . 

 . Phon     h n h  thuật 
* Nét chung: 

- Phong cách nghệ thuật của Bác rất độc đáo, đa dạng, hấp dẫn. 

- Luôn hƣớng tới cuộc sống, niềm vui, ánh sáng 

* Nét riêng từng thể loại: 

- Văn chính luận: 

· Ngắn gọn, lập luận chặt chẽ, lý lẽ đanh thép, bằng chứng thuyết phục. 

· Giàu tính luận chiến, đa dạng bút pháp. 

· Thấm đƣợm tình cảm. 
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- Truyện và kí: 

· Hiện đại và giàu tính chiến đấu. 

· Nghệ thuật trào phúng phong phú. 

· Giọng văn linh hoạt. 

- Thơ ca: 

· Có sự kết hợp độc đáo giữa bút pháp cổ điển và hiện đại; chất thép với chất 

tình ; giữa sự trong sáng giản dị và sự hàm súc, sâu sắc.Thơ của Ngƣời có thể chia 

làm 2 loại, mỗi loại lại có những nét phong cách riêng. 

· Thơ tuyên truyền cách mạng: đơn giản, mộc mạc, màu sắc dân gian... 

· Thơ nghệ thuật: hình thức cổ thi hàm súc, hòa hợp giữa bút pháp cổ điển và 

hiện đại. 

B. T   ph   Tu  n n  n  ộ   ập 

1. Hoàn   nh s n  t   và   i t  n  h ớn  tới       n tu  n n  n 

 . Hoàn   nh s n  t   

- Ngày 19/8/1945, chính quyền ở Hà nội về tay nhân dân. Ngày 26/8/1945, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc trở về hà Nội. Tại căn nhà số 48 phố hàng 

Ngang, Ngƣời soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập. 

- Ngày 02/9/1945 tại quảng trƣờng Ba Đình – Hà Nội, trong cuộc mít tinh của 

nhân dân chào mừng Chính phủ, chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời 

nƣớc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà đọc bản Tuyên ngôn độc lập. 

- Bản tuyên ngôn ra đời trong hoàn cảnh đất nƣớc đang ở trong tình thế vô cùng 

cấp bách: khi nền độc lập mới giành đƣợc bị đe dọa bởi các thế lực phản động quốc tế 

- Phát xít Nhật đầu hàng Đồng Minh, các nƣớc đế quốc mƣợn danh nghĩa Đồng Minh 

muốn tiến vào nƣớc ta, nhà cầm quyền Pháp cũng muốn quay lại nƣớc ta với luận 

điệu nƣớc ta đã từng là thuộc địa của chúng. 

 . Đ i t  n  h ớn  tới 

-  uốc dân đồng bào và toàn thế giới. 

- Những lực lƣợng thù địch và cơ hội quốc tế đang mang dã tâm một lần mữa nô 

dịch đất nƣớc ta, đặc biệt là bọn thực dân. 

 . M    í h s n  t   

- Tuyên bố quyền độc lập của dân tộc Việt Nam với quốc dân đồng bào và toàn 

thế giới và quyết tâm bảo vệ độc lập tự do của nhân dân Việt Nam. 

- Ngăn chặn âm mƣu chuẩn bị chiếm lại nƣớc ta của bọn đế quốc, thực dân. 

- Tranh thủ sự ủng hộ và đồng tình của nhân dân tiến bộ và của Đồng minh với 

sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân ta. 

 . Gi  trị       n tu  n n  n: 

 . Gi  trị  ị h s  

- Là lời tuyên bố xóa bỏ chế độ thực dân, phong kiến. 

- Là sự khẳng định quyền tự chủ và vị thế bình đẳng của dân tộc ta trên toàn thế 

giới. 

- Là mốc son lịch sử mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do trên đất nƣớc ta. 

 . Gi  trị t  t  n : kết tinh lý tƣởng đấu tranh giải phóng dân tộc và tinh thần 

yêu chuộng tự do. 

 . Gi  trị văn họ  
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-  Tuyên ngôn độc lập  là áng văn chính luận mẫu mực với lí lẽ đanh thép, hệ 

thống lập luận chăt chẽ, chứng cứ chính xác, cụ thể. 

-  Tuyên ngôn độc lập   là tác phẩm văn học bất hủ của nền văn học dân tộc, kế 

thừa và phát huy thể loại văn tuyên ngôn truyền thống. 

 . Nội  un  

 . Phần     ầu- Cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn : Tác giả nêu nguyên lí 

mang tính phổ quát – tất cả mọi ngƣời và các dân tộc đều có quyền bình đẳng, quyền 

đƣợc sống, quyền tự do và quyền mƣu cầu hạnh phúc ( Luận điểm nền tảng) 

- Từ hai văn kiện lịch sử đƣợc thế giới công nhận - Bản tuyên ngôn Độc lập của 

Mỹ năm 1976 và Bản tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791, 

Bác khẳng định quyền bình đẳng và quyền độc lập tự do của các dân tộc trên thế giới, 

trong đó có dân tộc tộc Việt Nam. 

- Cách đặt vấn đề đầy sức thuyết phục, lập luận chặt chẽ, lý lẽ vững vàng. Đặc 

biệt việc viện dẫn hai bản tuyên ngôn của Mỹ và của Pháp có nhiều ý nghĩa: 

· Tạo tiền đề cho bản tuyên ngôn 

· Tính thuyết phục: Bác sử dụng hai bản tuyên ngôn đã trở thành chân lí , là 

những văn kiện lịch sử đƣợc cả nhân loại công nhận và Bác muốn đặt cuộc cách 

mạng của dân tộc ta ngang hàng với hai cuộc cách mạng của Mỹ và Pháp. Từ đó 

đƣơng nhiên bản Tuyên ngôn độc lập của ta cũng phải đƣợc thế giới công nhận. 

· Tính chiến đấu: thể hiện chiến thuật "Gậy ông đập lƣng ông , Bác dùng lời lẽ 

của ngƣời Pháp và Mĩ để đập tan luận điệu của bọn thực dân, đế quốc đang âm mƣu 

xâm lƣợc và can thiệp vào nƣớc ta. 

· Tính sáng tạo: Câu văn "suy rộng ra…" vận dụng suy luận một cách hợp lý và 

tự nhiên. 

· Tính nhân văn: Bản tuyên ngôn đề cập đến quyền con ngƣời, quyền của các 

dân tộc trên thế giới. 

 Phần mở đầu của bản tuyên ngôn thể hiện cách lập luận của một ngòi bút chính 

luận vững vàng với lập luận vừa kiên quyết, vừa khôn khéo, tạo cơ sở pháp lí vững 

chắc cho bản tuyên ngôn. 

 . Phần th  h i: Cơ sở thực tế của bản tuyên ngôn: 

* C  s  th   t  kh  h qu n ( Tội ác của thực dân Pháp): Tố cáo tội ác của thực 

dân Pháp một cách toàn diện, xoáy sâu vào tội ác về chính trị, kinh tế và tội ác bán 

nƣớc ta hai lần cho Nhật; vạch trần bộ mặt xảo trá, bịp bơm của bọn thực dân. 

- Pháp kể công "khai hóa"  < bản Tuyên ngôn kể tội ác nhiều mặt của thực dân 

trên đất nƣớc ta: 

· Tội ác xâm chiếm nƣớc ta và đặt ách đô hộ hơn 80 năm trên đất nƣớc ta   Thế 

mà hơn 80 năm nay…đồng bào ta  

· Tội ác về chính trị: Luật pháp dã man, hạn chế tự do ngôn luận, thi hành chính 

sách ngu dân, đầu độc làm cho dân tộc ta suy nhƣợc, đàn áp các cuộc khởi nghĩa yêu 

nƣớc của nhân dân ta   Về chính trị… (dẫn chứng trang 39,40 SGK Ngữ văn 12 t.1) 

· Tội ác về kinh tế: Nhiều thứ thuế vô lý, độc quyền trên lĩnh vực xuất nhập 

khẩu và in giấy bạc, ngăn cản quyền tự do của của các nhà tƣ sản dân tộc, bóc lột sức 

lao động của nhân dân taà Làm cho nền kinh tế của nƣớc ta kiệt quệ, suy thoái   Về 

kinh tế… (dẫn chứng trang 39,40 SGK Ngữ văn 12 t.1). 
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- Pháp kể công "bảo hộ"  < bản tuyên ngôn kể tội hai lần chúng bán nƣớc ta hai 

lần cho Nhật   Mùa thu năm 1940….rƣớc Nhật…Ngày 9 tháng 3 năm nay…bán 

nƣớc ta hai lần cho Nhật à Đỉnh cao tội ác của bọn thực dân là nạn đói năm 1945  Từ 

đó…chết đói  

- Pháp nhân danh Đồng minh đã chiến thắng phát xít, giành lại Đông Dƣơng  < 

bản tuyên ngôn kể tội chúng phản bội đồng minh: đầu hàng Nhật, khủng bố Cách 

mạng Việt Nam đánh Nhật cứu nƣớc. Bản tuyên ngôn nói r : Dân tộc Việt Nam 

giành lại độc lập từ tay Nhật chứ không phải từ tay Pháp   Sự thật là….sự thật là…  

 Nhận xét: 

- Bằng phƣơng pháp liệt kê, tác giả đã nêu lên hàng loạt tội ác của thực dân 

Pháp trên các mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục và ngoại giao 

- Với giọng văn đanh thép, hùng hồn, lập luân chặt chẽ, dẫn chứng chính xác, cụ 

thể, cách sử dụng điệp ngữ thuần thục Bác đã tố cáo hùng hồn và đanh thép tội ác của 

thực dân Pháp. 

* C  s  th   t   h  qu n: Cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc. 

- Cuộc đấu tranh, kiên cƣờng, bất khuất, anh dũng của nhân dân chống thực dân, 

phát xít, đánh đổ chế độ phong kiến. 

· Bản tuyên ngôn khẳng định nhân dân ta đã đấu tranh giành độc lập, tự do từ 

tay Nhật và đã anh dũng thực hiện hai cuộc cách mạng dân tộc và dân chủ để thành 

lập nƣớc Việt Nam dân chủ Cộng hòa  Dân ta….Cộng hòa . 

· Bản tuyên ngôn còn tuyên bố thoát ly quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ mọi 

đặc quyền, đặc lợi của Pháp trên đất nƣớc Việt Nam  Bởi thế….thoát ly hẳn….xóa 

bỏ hết….xóa bỏ tất cả…Việt Nam . 

· Dựa trên cơ sở thực tế và pháp lý ( những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các 

hội nghị Tê-hê-răng và Cựu kim sơn),Bác đã d ng dạc tuyên bố quyền đƣợc hƣởng 

độc lập tự do của dân tộc và khẳng định đó là kết quả tất yếu của quá trình đấu tranh 

anh dũng, kiên cƣờng của nhân ta chống thực dân, phát xít  Một dân tộc…..phải 

đƣợc độc lập  

- Ca ngợi truyền thống nhân đạo của dân tộc ta: Sự khoan hồng, độ lƣợng của 

nhân dân ta đối với thực dân   Tuy vậy….tài sản cho họ à lòng nhân đạo của nhân 

dân ta đối với kẻ thù  đây là sự kế thừa có phát huy tinh thần nhân đạo của nhân dân 

ta trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm ( VD: Bình Ngô đại cáo – Nguyễn 

Trãi). 

 Từ cơ sở thực tế khách quan và chủ quan đã đƣợc ghi vào sử sách, bản Tuyên 

ngôn nhấn mạnh đến những thông điệp quan trọng: 

- Tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với thực dân Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ƣớc 

mà Pháp đã kí kết về nƣớc Việt Nam. 

- Kêu gọi toàn dân Việt Nam đoàn kết chống lại âm mƣu của thực dân Pháp 

- Kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt 

Nam. 

 . Phần k t: Dựa trên cơ sở pháp lý và thực tế của bản tuyên ngôn, Bác khẳng 

định quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam và quyết tâm bảo vệ nền độc lập tự do 

ấy: 

- Tuyên bố về quyền đƣợc độc lập của dân tộc,tuyên bố về sự thật là nƣớc Việt 

Nam đã giành đƣợc độc lập  Nƣớc Việt Nam….độc lập  
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- Tuyên bố về ý chí kiên quyết bảo vệ quyền tự do, độc lập của toàn dân tộc Việt 

Nam   Toàn thể ….độc lập ấy  

 Lời tuyên bố về quyền tự do, độc lập của Bác hội đủ hai điều kiện pháp lí và 

thực tiễn; đƣợc trình bày lôgic, chặt chẽ, ý trƣớc là tiền đề của ý sau 

4. N h  thuật 

- Hệ thống lập luận chặt chẽ, lý lẽ sắc bén, dẫn chứng xác thực, cụ thể. 

- Giọng văn hùng hồn, đanh thép nhƣng vẫn thấm đƣợm chất trữ tình nên giàu 

sức thuyết phục. 

- Ngôn ngữ linh hoạt, chính xác, tinh tế. 

5. Ý n hĩ  

- Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện lịch sử vô giá tuyên bố trƣớc quốc dân 

đồng bào và thế giới về quyền tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam và khẳng định 

quyết tâm bảo vệ nền độc lập tự do ấy. 

-  Tuyên ngôn độc lập  là kết tinh lí tƣởng đấu tranh giải phóng dân tộc và tinh 

thần yêu chuộng độc lập, tự do . 

- Thể hiện tình yêu nƣớc và niềm tự hào dân tộc của Bác về truyền thống đấu 

tranh kiên cƣờng của nhân dân trong công cuộc chống ngoại xâm. 

- Là một áng văn chính luận mẫu mực. 

 

C. Lu  n tập 

Đề 1: M   ầu   n Tu  n n  n  ộ   ập     n ớ  Vi t N   Dân Ch  Cộn  

hoà Hồ Chí Minh vi t : 
“Hỡi đồng bào cả nước , 

Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền 

không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự 

do và quyền mưu cầu hạnh phúc” . 

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng 

ra, câu ấy có nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc 

nào cũng có quyền sống , quyền sung sướng và quyền tự do . 

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 

cũng nói Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự 

do và bình đẳng về quyền lợi . 

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được” . 

                                         (Trích Tuyên ngôn Độc lập – Hồ Chí Minh ) 

Anh ( chị ) hãy phân tích giá trị nổi bật của đoạn văn trên ở hai phƣơng diện nội dung 

tƣ tƣởng và nghệ thuật lập luận . 

 

H ớn   ẫn  i i  ề 

1. M   ài : 

- Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trƣờng Ba Đình Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh thay mặt Chính phủ lâm thời nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đọc bản Tuyên 

ngôn độc lập trƣớc hàng chục vạn đồng bào .  

- Bản Tuyên ngôn độc lập vừa là văn kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn vừa là một 

áng văn chính luận ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ đanh thép, lời lẽ hùng hồn 

đầy sức thuyết phục. 
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2. Thân bài : 
- Phân tích giá trị nội dung tư tưởng:  

Đoạn văn khẳng định quyền bình đẳng, quyền sống, quyền sung sƣớng và quyền 

tự do của dân tộc ta cũng nhƣ các dân tộc khác trên thế giới . 

Hồ Chí Minh đồng tình với những tƣ tƣởng tiến bộ của các bản Tuyên ngôn độc 

lập của Mỹ và Pháp. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ngang hàng ba cuộc cách mạng, ba bản Tuyên 

ngôn của nƣớc Việt Nam, Mỹ, Pháp nhằm quốc tế hoá vấn đề độc lập của dân tộc ta.  

Đoạn văn muốn gợi lại niềm tự hào cao cả của lịch sử dân tộc Việt Nam về các 

triều đại: Đinh, Lý, Trần, cùng sánh vai với các triều đại Hán, Đƣờng, Tống, Nguyên 

đã đƣợc Nguyễn Trãi ghi trong Bình Ngô Đại Cáo. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm chuẩn bị phê phán bản chất phản động của thực 

dân Pháp đi ngƣợc lại tƣ tƣởng tiến bộ của tổ tiên họ đã 80 năm qua chúng đến cƣớp 

nƣớc ta, áp bức đồng bào ta. 

- Phân tích giá trị nghệ thuật:  

Hồ Chí Minh đã dẫn chứng chính xác, từ ý tƣởng lời văn hai bản Tuyên ngôn 

độc lập của Mỹ và Pháp để tạo cơ sở pháp lý, dùng lời nói của đối phƣơng để so 

sánh, phản bác âm mƣu và hành động trái với công lý của chúng, dùng nghệ thuật 

 gậy ông đập lƣng ông .  

Đoạn văn dùng lý lẽ đanh thép, tƣ duy lý luận sáng tạo  suy rộng ra  , đƣa vấn đề độc 

lập của dân tộc Việt Nam thành vấn đề tiêu biểu cho phong trào giải phóng dân tộc 

trên thế giới  

Lập luận của đoạn văn chặt chẽ bằng cách sử dụng nhiều câu văn khẳng định để 

phủ định những nội dung phản động của hai đế quốc Mỹ và Pháp . 

Lời văn mạnh mẽ, trong sáng dễ hiểu làm tăng thêm sức thuyết phục bằng lý lẽ 

của đoạn văn . 

2.   t  ài:  

Tóm lại, qua phân tích đoạn văn ta thấy đƣợc giá trị nổi bật về nội dung tƣ tƣởng 

và nghệ thuật lập luận khéo léo của Hồ Chí Minh. Có thể nói đây là một trong những 

đoạn văn chính luận mẫu mực, ngắn gọn súc tích, vừa có giá trị lịch sử vừa có giá trị 

văn chƣơng bền vững . 

Với những gi trị đó, Tuyên ngôn độc lập đã khẳng định một chân lý lớn về dân 

tộc  Không có gì quý hơn độc lập tự do  với cảm hứng trang trọng, giọng văn tha 

thiết hùng tráng. 

 

Đề  : Bình  uận về s   thu  t ph         n Tu  n n  n  ộ   ập     Hồ Chí 

Minh. 

Gợi ý làm bài 

 . M   ài:  

Giới thiệu giá trị to lớn của Tuyên ngôn độc lập, trong đó nhấn mạnh đến sức 

thuyết phục của bản Tuyên ngôn… 

b.Thân bài:  

- Bình luận về đối tƣợng mà bản Tuyên ngôn hƣớng tới không chỉ đồng bào ta, 

mà còn có nhân dân thế giới, phe Đồng minh và cả kẻ thù của dân tộc là thực dân 

Pháp… 
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- Bình luận vì sao Hồ Chí Minh trích dẫn hai bản Tuyên ngôn nổi tiếng của Pháp 

và Mỹ. Và từ tuyên ngôn về quyền con ngƣời trong Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ, 

Ngƣời  suy rộng ra  quyền của các dân tộc. 

- Bình luận về những dẫn chứng Hồ Chí Minh đƣa ra để vạch trần tội ác của 

Pháp với nhân dân ta, sự phản bội phe Đồng minh của Pháp… 

- Bình luận về những lí lẽ Ngƣời đƣa ra để bác bỏ âm mƣu quay trở lại xâm lƣợc 

Việt Nam của thực dân Pháp… 

 

- Hồ Chí Minh nhắc nhiều đến quyền, đến sự thật chính là để khẳng định quyền 

của Việt Nam, sự thật về cuộc cách mạng giành chính quyền của Việt Nam… 

- Lập luận chặt chẽ, dẫn chứng xác đáng, lý lẽ sắc sảo, Ngƣời đã thuyết phục 

toàn thế giới về quyền chính đáng đƣợc hƣởng tự do, độc lập của Việt Nam… 

 .   t  ài:  

Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử vô giá. Một trong những giá trị to 

lớn của nó chính là sức thuyết phục của một áng văn chính luận đƣợc coi nhƣ  thiên 

cổ hùng văn . 

 

Đề   

“Tu  n n  n Độ   ập”     Hồ Chí Minh  à  ột văn ki n  hính trị  ó  i  trị  ị h 

s   ớn   o, tr n  trọn  tu  n    về nền  ộ   ập      ân tộ  Vi t N   tr ớ  nhân 

 ân tron  n ớ  và th   iới. “Tu  n n  n  ộ   ập”  à t   ph    ó  i  trị ph p  í, 

 i  trị nhân   n và  i  trị n h  thuật   o.  

 nh/ hị hã  phân tí h     à  rõ      i  trị  ó       n “Tu  n n  n Độ   ập” 

Gợi ý làm bài 

 . M   ài:  

-Văn chính luận của chủ tịch Hồ Chí Minh đƣợc viết với mục đích đấu tranh 

chính trị hoặc thể hiện những nhiệm vụ các mạng qua từng chặng đƣờng lịch sử. 

- Tuyên ngôn Độc lập  là một văn kiện lớn đƣợc Hồ Chí Minh viết ra để tuyên 

bố trƣớc công luận trong và ngoài nƣớc về quyền độc lập dân tộc Việt Nam. 

- Tác phẩm có giá trị nhiều mặt (nêu nhận định ở trên). 

b.Thân bài: 
b.1/Giá trị lịch sử to lớn: 

- Bản  Tuyên ngôn Độc lập  ra đời trong thời điểm lịch sử trọng đại: cách mạng 

thành công, nhƣng tình hình đang  ngàn cân treo sợi tóc . 

- Những lời trích dẫn mở đầu không chỉ đặt cơ sở pháp lí cho bản  Tuyên ngôn 

Độc lập  mà còn thể hiện dụng ý chiến lƣợc, chiến thuật của Bác. 

-  Tuyên ngôn Độc lập  khái quát những sự thật lịch sử, tố cáo thực dân Pháp, 

vạch r  bộ mặt tàn ác, xảo quyệt của Pháp ở mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, 

xã hội... 

-  Tuyên ngôn Độc lập  nhấn mạnh các sự kiện lịch sử: mùa thu năm 1940 và 

ngày 9/3/1945 để dẫn đến kết luận:  trong năm năm Pháp bán nƣớc ta hai lần cho 

Nhật . 

-  Tuyên ngôn độc lập  khẳng định một sự thật lịch sử: gần 1 thế kỉ, nhân dân 

Việt Nam không ngừng đấu tranh giành độc lập. 



9 

 

-  Tuyên ngôn Độc lập  còn chỉ ra một cục diện chính trị mới: đánh đổ phong 

kiến, thực dân, Phát xít, lập nên chế độ cộng hoà. Lời kết bản  Tuyên ngôn Độc lập  

khép lại thời kỳ tăm tối, mở ra một kỷ nguyên mới. 

b.2/ Giá trị pháp lí vững chắc: 

- Hồ Chí Minh đã khéo léo và kiên quyết khẳng định quyền độc lập, tự do, 

quyền bất khả xâm phạm bằng việc trích dẫn 2 bản Tuyên ngôn của Pháp –Mỹ. 

- Chứng minh việc xoá bỏ mọi sự dính líu của Pháp đến Việt Nam là hoàn toàn 

đúng đắn. 

- Tuyên bố Độc lập, tự do trƣớc toàn thế giới. 

b.3/ Giá trị nhân bản sâu sắc: 

- Trên cơ sở quyền con ngƣời, Hồ Chí Minh xây dựng quyền dân tộc. Điều đó 

có ý nghĩa nhân bản đối với toàn nhân loại đặc biệt nhân dân các nƣớc thuộc địa bị áp 

bức, bị tƣớc đoạt quyên con ngƣời, quyền dân tộc. 

- Phê phán đanh thép tội ác của thực dân Pháp. 

- Ngợi ca sự anh hùng, bất khuất của nhân dân Việt Nam. 

- Khẳng định quyền độc lập, tự do và tinh thần quyết tâm bảo vệ chân lí, lẽ phải. 

b.4/ Giá trị nghệ thuật cao: Bản Tuyên ngôn là áng văn chính luận mẫu mực, 

hiện đại: 

- Kết cấu hợp lý, bố cục r  ràng. 

- Hệ thống lập luận chặt chẽ với những luận điểm, luận cứ, luận chứng hùng 

hồn, chính xác, lôgic. 

- Lời văn sắc sảo, đanh thép, hùng hồn. 

- Ngôn từ chính xác, trong sáng, giàu tính khái quát, tính khoa học và trí tuệ. 

Các thủ pháp tu từ đƣợc sử dụng tạo hiệu quả diễn đạt cao. 

 .   t  ài: 
-  Tuyên ngôn Độc lập  là sự kế thừa và phát triển những áng  thiên cổ hùng 

văn  trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. 

- Làm nên những giá trị to lớn là cái tài, cái tâm của ngƣời cầm bút 

-  Tuyên ngôn Độc lập   là bản anh hùng ca của thời đại Hồ Chí Minh. 

 

Đề  : Nhận xét về Tu  n n  n  ộ   ập     Hồ Chí Minh,  ó ý ki n  ho 

rằn   “Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh được đánh giá là một văn kiện lịch 

sử vô giá, một áng văn chính luận mẫu mực.” 

Anh/Chị hã  phân tí h   n Tu  n n  n     à  s n  tỏ nhận  ịnh tr n. 

 

H ớn   ẫn  à   ài 

 .M   ài 
- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, dân 

tộc ta thừa cơ vùng lên giành lại chính quyền. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng 

trƣờng Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản  Tuyên ngôn Độc lập  khai sinh 

ra nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

- Bản  Tuyên ngôn Độc lập  không chỉ là một văn kiện có giá trị lịch sử mà còn 

là một áng văn chính luận hào hùng, mẫu mực; một áng văn tràn đầy tâm huyết, khát 

vọng cháy bỏng về độc lập, tự do của Ngƣời và của cả dân tộc. Nó có sức mạnh 

thuyết phục to lớn, làm rung động hàng triệu trái tim yêu nƣớc Việt Nam. 
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b.Thân bài 
b.1“Tuyên ngôn Độc lập” là một văn kiện lịch sử vô giá: 

- Trong bối cảnh lịch sử của nƣớc ta lúc bấy giờ, bản  Tuyên ngôn độc lập  ra 

đời mang một ý nghĩa lịch sử to lớn, nó là một văn kiện trọng đại, là mốc son chói lọi 

trong lịch sử dân tộc. Nó đánh dấu sự chấm dứt, sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ thực 

dân, phong kiến, khép lại một thời kì lịch sử tăm tối, nô lệ hàng trăm năm dƣới ách 

đô hộ của thực dân Pháp, mở ra một kỉ nguyên mới - độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh 

phúc, ấm no cho nhân dân. 

- Mặt khác, với nội dung khái quát sâu sắc, trang trọng cùng tầm vóc của tƣ 

tƣởng, tầm văn hóa lớn, bản Tuyên ngôn ra đời đã khẳng định đƣợc vị thế bình đẳng, 

lập trƣờng chính nghĩa của dân tộc Việt Nam trên trƣờng quốc tế, vừa mang ý nghĩa 

nhân đạo của nhân loại trong thế kỉ XX; đồng thời, đập tan luận điệu xảo trá của bọn 

thực dân đế quốc, vạch trần dã tâm quay trở lại xâm lƣợc cùng bản chất tàn bạo của 

chúng trƣớc dƣ luận quốc tế. 

b.2 “Tuyên ngôn Độc lập” là một áng văn chính luận mẫu mực, đặc sắc: 

-  Tuyên ngôn Độc lập  không chỉ là một văn kiện có giá trị lịch sử to lớn mà 

còn là một văn bản chính luận đặc sắc, nối tiếp tự nhiên các  áng hùng văn  trong 

quá khứ và có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất chính luận với chất văn chƣơng. 

- Sức mạnh và tính thuyết phục của tác phẩm đƣợc thể hiện chủ yếu ở hệ thống 

lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, bằng chứng xác thực và văn phong sắc sảo, giàu tính 

thẩm mĩ của Hồ Chí Minh. Điều đó trƣớc hết đƣợc thể hiện ở: 

* Cách nêu vấn đề và khẳng định chân lí khách quan của vấn đề: 

Ngƣời nhằm nêu lên vấn đề Nhân quyền, Dân quyền - quyền của con ngƣời và 

quyền của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Ngƣời dẫn: 

 Tất cả mọi người sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền 

không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền 

tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.  (Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Mĩ). 

 Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do 

và bình đẳng về quyền lợi  (Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng 

Pháp, 1791). 

Từ những  lời bất hủ  của hai nƣớc, Ngƣời  suy rộng ra  câu ấy có ý nghĩa là: 

Tất cả mọi ngƣời sinh ra trên trái đất đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những 

quyền không ai có thể xâm phạm đƣợc, trong những quyền ấy, có quyền đƣợc sống, 

quyền tự do, quyền bình đẳng và quyền mƣu cầu hạnh phúc.  Đó là những lẽ phải 

không ai chối cãi đƣợc . 

Hai bản Tuyên ngôn của Mĩ và Pháp - thế kỉ XVIII – là di sản tƣ tƣởng của nhân 

loại, đánh dấu buổi bình minh của cuộc cách mạng tƣ sản, lật đổ chế độ phong kiến 

và có công lao nêu lên thành nguyên tắc pháp lí, quyền cơ bản của con ngƣời thì 

không có lí gì những quyền ấy chỉ thuộc về hai nƣớc. 

Vì vậy, Ngƣời đã lấy hai bản Tuyên ngôn nổi tiếng của lịch sử nhân loại để mở 

đầu cho bản Tuyên ngôn của nƣớc Việt Nam, để khẳng định quyền của ngƣời Việt 

Nam, dân tộc Việt Nam trƣớc nhân dân thế giới.  Suy rộng ra , đó là chân lí khách 

quan, là lẽ phải, không ai chối cãi đƣợc.’ 

Cách viện dẫn của Ngƣời mang lại ý nghĩa rất sâu sắc: vừa khôn khéo, vừa kiên 

quyết, vừa sáng tạo. 
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- Khôn khéo, kiên quyết ở chỗ: lấy  gậy ông đập lƣng ông . Ngƣời vừa tỏ ra tôn 

trọng những danh ngôn bất hủ của họ, vừa nhắc nhở họ đừng phản bội lại tổ tiên 

mình, đừng làm vấy bùn lên lá cờ  tự do, bác ái  mà họ đã giƣơng cao trong các cuộc 

cách mạng vĩ đại của dân tộc họ. 

- Khôn khéo và sáng tạo ở chỗ: Ngƣời viện dẫn hai bản Tuyên ngôn nổi tiếng 

thế giới có nghĩa là Ngƣời đã đặt ba cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của ba nƣớc 

ngang hàng nhau; ba nền độc lập và ba bản Tuyên ngôn ngang hàng nhau.  

Đó là mạch ngầm văn bản khiến cho bất cứ ai tinh tế trong nhận định phải giật mình 

vì sự thâm thúy, sâu sắc của Ngƣời. Trong bản Tuyên ngôn  Bình Ngô đại cáo  của 

Nguyễn Trãi khi xƣa, ngƣời anh hùng đã khẳng định chủ quyền độc lập của mỗi quốc 

gia: Đinh, Lí, Trần ... cùng Hán, Đƣờng, Tống, Nguyên... mỗi bên xƣng đế một 

phƣơng, thật rạch ròi, r  ràng và đối xứng. Đó là chân lí bất khả xâm phạm của mỗi 

nƣớc. 

Trong bản Tuyên ngôn của Hồ Chí Minh cũng vậy, Ngƣời đặt quyền của ba 

nƣớc là ngang hàng nhau là thể hiện niềm tự tôn, tự hào dân tộc, khẳng định vị thế 

của một đất nƣớc đầy kiêu hãnh trƣớc thế giới.  

Đó là hành động cách mạng táo bạo, tài tình trong xử thế chính trị của Ngƣời. 

- Sáng tạo ở chỗ: Ngƣời đã nâng vấn đề Nhân quyền, Dân quyền lên tầm vóc 

cao hơn, rộng hơn. Từ quyền bình đẳng, tự do, hạnh phúc của cá nhân lên thành vấn 

đề quyền của các dân tộc:  suy rộng ra... Tất cả dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình 

đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sƣớng và quyền tự do...  

- Cụm từ  Suy rộng ra  thật thông minh, chặt chẽ, đanh thép nhƣ:  Một phát 

súng lệnh khởi đầu cho sự tan rã của hệ thống thuộc địa thế giới  (Nguyễn Đăng 

Mạnh), là đòn đánh phủ đầu vào âm mƣu tái chiếm của Pháp và sự can thiệp của các 

thế lực vào nền độc lập, tự chủ của Việt Nam; đồng thời, tranh thủ sự đồng tình rộng 

rãi của dƣ luận quốc tế. 

Nhà xuất bản Sự thật năm 1967 cũng viết:  Cống hiến lớn nhất của Hồ Chí Minh là ở 

chỗ, Ngƣời đã nhìn quyền lợi của con ngƣời thành quyền lợi của dân tộc. Nhƣ vậy, 

tất cả mọi dân tộc đề có quyền quyết định lấy vận mệnh của riêng mình.  

Cách viện dẫn bằng những danh ngôn bất hủ, nổi tiếng của hai cƣờng quốc, đó là 

hành động táo bạo, là tài nghệ sáng suốt của Hồ Chí Minh. Ngƣời đã đƣa ra những lí 

lẽ ngắn gọn, sắc sảo,  lạt mềm buộc chặt ; những bằng chứng; những chân lí không 

ai chối cãi đƣợc. 

Tất cả kết tinh từ tầm tƣ tƣởng, văn hóa lớn của Hồ Chí Minh nói riêng và của nhiều 

thế kỉ đấu tranh vì độc lập, tự do, vì Nhân quyền, Dân quyền của dân tộc và của cả 

nhân loại nói chung. Có thể nói đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn tiêu biểu cho vẻ đẹp 

văn chƣơng chính luận mẫu mực. 

* Cách tác giả luận tội kẻ thù: 

- Ngƣời lên án, tố cáo tội ác của thực dân Pháp đối với Đông Dƣơng. 

+ Ngƣời vạch trần bản chất lợi dụng lá cờ  tự do, bác ái  để cƣớp nƣớc ta, áp 

bức đồng bào ta của bọn chúng. Đó là hành động phi nghĩa, phi nhân đạo. 

+ Ngƣời tố cáo những hành động: 

.Bóc lột về kinh tế: chúng bóc lột nhân ta đến tận xƣơng tủy, cƣớp không ruộng 

đất, hầm mỏ, nguyên liệu; độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng; đặt ra trăm 
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thứ thuế khóa nặng nề cho nông dân; không cho các nhà tƣ sản của ta ngóc đầu lên; 

công nhân bị bóc lột tàn nhẫn... 

.Đàn áp về chính trị: chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút quyền tự 

do nào, chúng thi hành những luật pháp dã man, chia để trị, chúng tắm các cuộc khởi 

nghĩa của ta trong những bể máu... 

.Nô dịch về văn hóa: chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trƣờng học, thi hành chính 

sách ngu dân, dùng thuốc phiện, rƣợu cồn để làm suy nhƣợc giống nòi của ta... 

.Tội ác chúng gây ra ở mọi mặt đời sống, ở mọi đối tƣợng nông dân, công nhân, 

thợ thủ công. Kết quả là bọn chúng đã gây ra nạn đói khủng khiếp  từ  uảng Trị đến 

Bắc Kì, hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói  

+ Ngƣời nhắc đi nhắc lại bằng các điệp ngữ và các động từ mạnh chỉ hành động 

tội ác khác nhau của chúng: chúng thi hành.., chúng lập ra..., chúng chém giết..., 

chúng tắm..., chúng ràng buộc..., chúng dùng..., chúng độc quyền..., chúng đặt ra..., 

chúng không cho..., chúng bóc lột... 

+ Kết hợp với giọng điệu đanh thép liên hoàn, trùng điệp làm nổi bật lên tội ác 

chồng chất của giặc. 

- Ngƣời vạch trần bản chất hèn nhát, xảo trá, vô liêm xỉ của thực dân Pháp. Thực 

dân Pháp đã từng huênh hoang  bảo hộ ,  khai hóa văn minh  cho nƣớc ta, Ngƣời 

chứng minh: 

+ Mùa thu năm 1940: Nhật xâm lƣợc nƣớc ta thì Pháp quỳ gối đầu hàng, Pháp 

đã bỏ chạy, đầu hàng, kết quả là trong 5 năm, Pháp bán nƣớc ta hai lần cho Nhật. Vậy 

là  bảo hộ  hay hèn nhát? Là có công hay có tội? 

+ Ngƣời khẳng định: chúng ta lấy lại nƣớc từ tay Nhật chứ không phải từ tay 

Pháp. Sự thật là từ năm 1940 ta là thuộc địa của Nhật chứ không phải của Pháp. Nhật 

đầu hàng Đồng minh, ta nổi dậy giành chính quyền:  Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo 

Đại thoái vị . Ta đánh đổ chúng dựng lên chế độ Dân chủ Cộng hòa. 

Ngƣời láy đi láy lại hai chữ  sự thật... ,  sự thật là... ,  sự thật là... , vì không có 

lí lẽ nào có sức thuyết phục cao hơn là lí lẽ của sự thật. Sự thật còn là những bằng 

chứng xác đáng không ai có thể bác bỏ đƣợc. 

- Bản Tuyên ngôn ca ngợi cuộc đấu tranh chính nghĩa và tinh thần nhân đạo của  

dân tộc ta. Ngƣời đƣa ra những mặt đối lập làm nổi bật bản chất giữa ta và địch: 

+ Khi phát xít Nhật vào Đông Dƣơng thì Pháp đầu hàng, trong khi đó thì ta tiến 

hành kháng Nhật. 

+ Trong khi thực dân Pháp đầu hàng Nhật và không hợp tác với ta mà ngƣợc lại 

còn khủng bố, giết chết số đông tù chính trị của ta ở Yên Bái và Cao Bằng. 

+ Khi ngƣời Pháp thua chạy, ta đã  giúp, cứu, bảo vệ  tính mạng và tài sản cho 

họ. Nhƣ vậy thì ai đã bảo hộ cho ai? Những hành động ấy chẳng phải đã chứng minh 

bản chất vô nhân đạo, hèn nhát của chúng và tinh thần chính nghĩa, thái độ khoan 

hồng, nhân đạo của ta? 

 Với cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, bằng chứng xác thực, Ngƣời đã vạch 

r  tội ác bản chất tàn bạo, hèn nhát, huênh hoang của giặc; đồng thời ca ngợi tinh 

thần chính nghĩa, anh dũng, nhân đạo của nhân dân ta. 

* Tu  n n  n       n Tu  n n  n: 
- Ngƣời đã sử dụng câu văn chỉ có chín chữ mà tóm lƣợc đầy đủ các sự kiện: 

 Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị . Ngƣời đã dựng lại cả một giai đoạn 
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lịch sử đầy biến động và vô cùng oanh liệt của dân tộc, đã đánh đổ các xiềng xích 

thực dân gần một trăm năm, đánh đổ chế độ quân chủ mấy mƣơi thế kỉ mà lập nên 

chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhƣ một tất yếu lịch sử. Đó cũng chính là lời 

tuyên bố khai sinh ra nƣớc Việt Nam độc lập. 

- Tất cả các sự kiện trên là  sự thật  nên Ngƣời đã ràng buộc các nƣớc Đồng 

minh phải công nhận nền độc lập của Việt Nam:  Chúng tôi tin rằng các nƣớc Đồng 

minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các Hội nghị Tê-hê-răng 

và Cựu Kim Sơn ,  quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân tộc Việt 

Nam . Đó là cách nói  lạt mềm buộc chặt , đánh vào lòng tự trọng của họ và buộc họ 

phảo ủng hộ nền độc lập của Việt Nam. 

- Ngƣời còn tuyên bố thoát li, xóa bỏ mọi hiệp ƣớc, mọi đặc quyền của Pháp 

trên đất nƣớc Việt Nam. 

- Ngƣời khẳng định quyền độc lập của một dân tộc đã phải đổi bằng xƣơng máu 

của mình  Dân tộc đó phải đƣợc tự do! Dân tộc đó phải đƣợc độc lập!  

- Ngƣời còn cảnh báo đối với kẻ thù: để bảo vệ thành quả thì dân tộc Việt Nam 

quyết đem tất cả tinh thần và lực lƣợng, tính mạng và của cải để bảo về, giữ vững 

quyền tự do, độc lập ấy. 

 Lời kết nhƣ sấm truyền cảnh báo cho kẻ thù từ ngàn xƣa vọng về tinh thần bất 

khả xâm phạm của dân tộc:  Nhƣ hà nghịch lỗ lai xâm phạm - Nhữ đẳng hành khang 

thủ bại hƣ  

* Tuyên ngôn Độc lập  là áng văn sắc sảo mà giàu tính thẩm mĩ, có sức thuyết 

phục, lay động hàng triệu trái tim yêu nƣớc Việt Nam: 

- Khi luận tội kẻ thù, Ngƣời thể hiện thái độ căm phẫn  chúng lập ra ... chúng 

thẳng tay...  

- Ngƣời xót thƣơng khi nói đến nỗi đau của dân tộc  Chúng chém giết ... tắm 

các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu... nòi giống ta suy nhƣợc... dân ta 

nghèo, thiếu thốn, nƣớc ta xơ xác, tiêu điều... . 

- Tình cảm tha thiết, mãnh liệt; thái độ kiên quyết khi Ngƣời nói đến quyền đƣợc 

hƣởng độc lập, tự do của dân tộc cũng nhƣ quyết tâm đến cùng bảo vệ nền độc lập 

ấy:  Sự thật là... sự thật là... chúng tôi tin rằng... quyết không thể... một dân tộc... một 

dân tộc, dân tộc đó... . Điệp ngữ đƣợc nhấn đi nhấn lại toát lên khát vọng, ý chí mãnh 

liệt của Ngƣời cũng nhƣ của cả dân tộc Việt Nam. 

- Giọng điệu khi nồng nàn, tha thiết, khi xót xa thƣơng cảm, khi hừng hực căm 

thù, khi hào sảng khích lệ. Tất cả tạo nên  áng hùng văn  của thời đại mới - thời đại 

Hồ Chí Minh. 

 .  t  ài 
 Tuyên ngôn Độc lập  là một kiệt tác bằng cả tài hoa, tâm huyết của Hồ Chí 

Minh, Ngƣời đã thể hiện khí phách của cả dân tộc trƣớc trƣờng quốc tế. Tác phẩm 

đƣợc đánh giá là văn bản chính luận mẫu mực bởi kết cấu chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, 

hùng hồn, thấu tình đạt lí. Câu văn gọn gàng, trong sáng một cách kì lạ, có sức lay 

động hàng triệu trái tim ngƣời Việt Nam và cả thế giới.  Tuyên ngôn độc lập  rất 

xứng đáng là áng văn muôn đời. 

 

Đề 5. M   ầu   n “Tuyên ngôn độc lập”, Hồ Chí Minh trích  ẫn hai 

  n “Tuyên ngôn độc lập” nă  1776     Mỹ và “Tuyên ngôn Nhân quyền và 
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Dân quyền”     Cách   ạn  Pháp nă  1791, trong  ó có câu: “Người ta sinh ra 

tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn được tự do và bình đẳng về quyền 

lợi”; Sau  ó N  ời  ại vi t: “Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng 

lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành 

động của chúng trái hẳn nhân đạo và chính nghĩa”. 

Từ vi       nhận nhữn  câu văn trên,  nh/ hị hãy nhận xét về n h  thuật 

 ập  uận     Hồ Chí Minh trong   n “Tu  n ngôn  ộ   ập” 

G i ý:  

a. M  bài: 
– Giới thiệu tác giả Hồ Chí Minh và tác phẩm  Tuyên ngôn độc lập  

– Nêu vấn đề cần nghị luận: cảm nhận về hai câu văn và nghệ thuật lập luận 

trong bản  Tuyên ngôn độc lập  

b. Thân bài: 

* Khái quát  ột vài nét về tác ph  : 
- Hoàn cảnh sáng tác 

+ Ngày 19/08/1945, chính quyền Hà Nội về tay nhân dân. Ngày 26/08/1945, Hồ 

Chí Minh từ chiến khu cách mạng Việt Bắc về tới Hà Nội và tại căn nhà số 48 phố 

Hàng Ngang, Ngƣời đã soạn  Tuyên ngôn Độc lập . 

+ Ngày 2/9/1945, tại quảng trƣờng Ba Đình, Ngƣời đã đọc bản  Tuyên ngôn độc 

lập  khai sinh ra nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

+ “Tuyên ngôn độc lập  ra đời trong một tình thế vô cùng cấp bách : nền độc lập 

vừa mời giành đƣợc bị đe dọa bởi các thế lực phản động, bọn đế quốc thực dân đang 

chuẩn bị chiếm lại nƣớc ta: tiến vào từ phía Bắc là quân đội  uốc dân đảng Trung 

 uốc, đằng sau là đế quốc Mĩ; tiến vào từ phía Nam là quân đội Anh, đằng sau là lính 

viễn chinh Pháp. Lúc này thực dân Pháp tuyên bố Đông Dƣơng là đất  bảo hộ  của 

ngƣời Pháp bị nhật xâm chiếm, nay Nhật đầu hàng, vậy Đông Dƣơng đƣơng nhiên 

phải trở lại với ngƣời Pháp 

- Giá trị lịch sử và văn học, mục đích, đối tượng của bản “Tuyên ngôn độc lập” 

+ Giá trị lịch sử: Là văn kiện lịch sử vô giá, là lời tuyên bố của một dân tộc đã 

đứng lên xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, thực dân, thoát khỏi thân phận thuộc địa 

để hòa nhập vào cộng đồng nhân loại với tƣ cách là một nƣớc độc lập, dân chủ, tự do. 

+ Giá trị văn học: 

+ Giá trị tƣ tƣởng:  Tuyên ngôn độc lập  là tác phẩm kết tinh lí tƣởng đấu tranh 

giải phóng dân tộc và tinh thần yêu chuộng độc lập, tự do. Tác phẩm có tính nhân văn 

sâu sắc. 

+ Giá trị nghệ thuật: Là áng văn chính luận mẫu mực với lập luận chặt chẽ, lí lẽ 

đanh thép, những bằng chứng xác thực, giàu sức thuyết phục, ngôn ngữ gợi cảm, 

hùng hồn. 

+ Đối tƣợng: Nhân dân Việt Nam; Các nƣớc trên thế giới; Bọn đế quốc, thực 

dân đang lăm le xâm lƣợc nƣớc ta : Mỹ, Pháp. 

+ Mục đích: Tuyên bố nền độc lập của nƣớc Việt Nam và sự ra đời của nƣớc 

Việt Nam mới; Ngăn chặn âm mƣu xâm lƣợc của bọn đế quốc, thực dân. 

* Giới thi u vị trí, tái hi n hai câu văn: 
– Câu: “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn được tự 

do và bình đẳng về quyền lợi”(Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách 
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mạng Pháp năm 1791) thuộc phần mở đầu – cơ sở pháp lý của bản Tuyên ngôn độc 

lập. 

– Câu “Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình 

đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái 

hẳn nhân đạo và chính nghĩa”.thuộc phần 2 – cơ sở thực tiễn của bản Tuyên ngôn 

độc lập. 

* Phân tích: 
Câu văn trích dẫn trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm 1791 của 

Pháp: “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn được tự do và 

bình đẳng về quyền lợi” 

– Trƣớc hết, để đƣa ra cơ sở pháp lí cho bản Tuyên ngôn độc lập của dân tộc 

Việt Nam, Hồ Chủ tịch đã viện dẫn Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nƣớc Mỹ – 

một cƣờng quốc thế giới lúc này, Ngƣời cũng không quên đƣa ra những khẳng định 

hùng hồn của ngƣời Pháp – đất nƣớc trực tiếp đi đô hộ dân tộc Việt Nam – về quyền 

con ngƣời: quyền tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đồng thời Ngƣời khẳng định đó là 

những chân lí lớn của thời đại đã đƣợc thế giới công nhận, không ai có thể chối cãi 

đƣợc. 

– Ý nghĩa của việc trích dẫn: 

+ Tuyên ngôn muốn đƣợc mọi ngƣời thừa nhận phải xuất phát từ lí lẽ, nền tảng 

vững chắc, có giá trị nhƣ một chân lí không ai chối cãi đƣợc. Hồ Chí Minh đã mƣợn 

lời trong tuyên ngôn của hai nƣớc Mĩ và Pháp, tức là xuất phát từ những nguyên tắc 

của hai cƣờng quốc lớn trên thế giới. 

+ Việc trích dẫn này nhằm mục đích  gậy ông đập lƣng ông . Cách viết của Hồ 

Chí Minh vừa khéo léo, vừa kiên quyết. Khéo léo vì tỏ ra tôn trọng lời của ngƣời Mĩ 

và Pháp, tức là tôn trọng những đanh ngôn bất hủ. Kiên quyết ở chỗ nhắc nhở bọn đế 

quốc đừng đi ngƣợc lại những gì cha ông đã dạy, đừng đạp đổ lá cờ tự do, bình đẳng, 

bác ái mà tổ tiên chúng đã giƣơng lên. 

Câu văn   Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, 

bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng 

trái hẳn nhân đạo và chính nghĩa . 

– Vạch trần bộ mặt xảo quyệt của thực dân Pháp trong suốt hơn 80 năm qua khi 

chúng  lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cƣớp đất nƣớc ta, áp bức đồng bào 

ta . Hành động thực tế của chúng đã đi ngƣợc lại với những chân lí tốt đẹp mà cha 

ông chúng tạo nên. 

– Ý nghĩa: là cơ sở để Hồ Chí Minh lần lƣợt đập tan luận điệu xảo trá  khai 

hóa ,  bảo hộ  của thực dân Pháp, tố cáo những hành vi trái hẳn nhân đạo và chính 

nghĩa của chúng  đối với nhân dân ta ở các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội. 

*Nhận xét n h  thuật  ập  uận 
–  uan hệ giữa đoạn mở đầu với đoạn tiếp theo trong bản Tuyên ngôn độc lập  

của Bác là quan hệ ngữ nghĩa đối lập: đối lập nội dung, đối lập chữ nghĩa, đối lập về 

thái độ. Tất cả đã đƣợc diễn đạt trang trọng, chặt chẽ, đanh thép, hùng hồn và xúc 

động. 

+ Thứ nhất, đi từ một chân lý đã biết, đã đƣợc công nhận, suy ra một chân lý 

tƣơng tự, có chung logic bên trong, làm cơ sở cho Tuyên ngôn của Bác. 
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+ Thứ hai, đối chiếu mặt trái ngƣợc để làm nổi bật điều mình muốn hƣớng tới là 

phƣơng pháp lập luận so sánh tƣơng phản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng khi đối 

chiếu nội dung đoạn trích  Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền  của cách 

mạng Pháp năm 1791, cho kết luận hết sức thuyết phục:  Thế mà hơn80 năm nay, 

bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cƣớp nƣớc ta, áp bức 

đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạovà chính nghĩa . 

– Lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén. 

– Cơ sở lập luận của kết luận trên đƣợc xây dựng bằng lí lẽ:  Đó là những lẽ 

phải không ai chối cãi đƣợc . R  ràng, xét một cách hiển ngôn, tác giả  Tuyên ngôn 

độc lập  đã đánh giá lời trích dẫn Tuyên ngôn của nƣớc Mĩ là  bất hủ  và lời trích 

dẫn Tuyên ngôn của nƣớc Pháp  là những lẽ phải không ai chối cãi đƣợc  thể hiện r  

hành động chính trị, nhằm trả lời một đối một đối với những lí lẽ của những ngƣời 

chống đối hoặc phòng xa nguy cơ chống đối. 

Có thể nhận thấy, một mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao tƣ tƣởng chính trị chứa 

đựng trong những lời trích dẫn ấy đƣợc ghi bằng chữ vàng trong lịch sử không chỉ 

của nƣớc Mĩ, nƣớc Pháp mà cả toàn nhân loại; mặt khác Ngƣời lên án việc xâm 

phạm, áp bức các dân tộc, chà đạp nhân quyền là phi pháp lí và đạo lí, là phi văn hóa. 

Ở đây, chúng ta bắt gặp một cách nói, cách viết vừa khéo léo, vừa kiên quyết của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh. 

c.   t bài: 
– Khẳng định giá trị của hai câu văn cũng nhƣ của toàn bộ tác phẩm. 

– Nghệ thuật lập luận của Hồ Chí Minh. 

 *************************************** 

Bài  : TÂY TIẾN  

                            Qu n  Dũn  

 .  i n th        n 

1. T    i  

-  uang Dũng (1921 – 1988) tên khai sinh là Bùi Đình Diệm, quê ở huyện Đan 

Phƣợng, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) 

-  uang Dũng là một nghệ sĩ đa tài: làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc. 

-  uang Dũng là một nhà thơ mang hồn thơ phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn 

và tài hoa – đặc biệt khi ông viết về ngƣời lính và xứ Đoài (Sơn Tây) 

- Năm 2001,  uang Dũng đƣợc Giải thƣởng Nhà nƣớc về văn học nghệ thuật 

2. T   ph   

* Xuất x  

-  Tây Tiến rút trong tập   Mây đầu ô” ( 1986) 

* Hoàn   nh s n  t    

- Tây Tiến là một đơn vị quân đội đƣợc thành lập đầu năm 1947, có nhiệm vụ 

phối hợp với bộ đối Làm, bảo vệ biên giới Việt – Lào và đánh tiêu hao lực lƣợng 

quân đội Pháp ở Thƣợng Lào cũng nhƣ ở miền Tây Bắc Bộ Việt Nam. 

- Địa bàn đóng quân và hoạt động của đoàn quân Tây Tiến khá rộng, bao gồm 

các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, miền Thây Thanh Hóa và cả Sầm Nƣa (Lào). 

- Chiến sĩ Tây Tiến phần đông là thanh niên Hà Nội, trong đó có nhiều học sinh, 

sinh viên (nhƣ  uang Dũng), chiến đấu trong hoàn cảnh vô cùng gian khổ, vô cùng 
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thiếu thốn về vật chất, bệnh sốt rét hoành hành dữ dội. Tuy vậy, họ sống rất lạc quan 

và chiến đấu dũng cảm.  

- Đoàn quân Tây Tiến sau một thời gian hoạt động ở Lào, trở về Hòa Bình thành 

lập Trung đoàn 52. 

- Cuối 1948 :  uang Dũng chuyển sang đơn vị khác. Rời xa đơn vị cũ chƣa bao 

lâu, tại Phù Lƣu Chanh (một làng thuộc tỉnh Hà Đông cũ),  uang Dũng viết thơ Nhớ 

Tây Tiến. Khi lại, tác giả đổi tên bài thơ là Tây Tiến. 

* Vị trí : Tây Tiến đƣợc coi là đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống Pháp. 

* C   nhận  hun  

- Bài thơ là nỗi nhớ và niềm tự hào của  uang Dũng về binh đoàn Tây Tiến: anh 

hùng mà nghệ sĩ, hào hùng và hào hoa. 

- Cảm hứng hiện thực – lãng mạn kết hợp với tinh thần bi tráng  

 . Đặ  sắ  nội  un  – n h  thuật 

 .1. Đoạn 1:  h n   i n thi n nhi n Tâ  Bắ  và nhữn   uộ  hành quân 

 i n khổ     n  ời  ính Tâ  Ti n. 

* H i  âu     ầu  

- Tiếng gọi Tây Tiến tha thiết; Sông Mã: chứng nhân lịch sử 

- Nhớ...nhớ chơi vơi : Láy vần „„ơi’’, thanh bằng, điệp từ nhớ  

- Giọng thơ tha thiết, bồi hồi, âm điệu nhẹ nhàng, êm ái. 

- Nhớ chơi vơi: từ láy 

Hai câu thơ thể hiện nỗi nhớ trải dài trong không gian, thời gian từ cảnh vật đến 

con ngƣời da diết, khắc khoải khôn nguôi. 

* Khung cảnh thiên nhiên Tây Bắc – những chặng đường hành quân: 

-  Một thiên nhiên Tây Bắc dữ dội, khắc nghiệt, hùng vĩ, hiểm trở: 

+ sƣơng giá khắc nghiệt, bệnh sốt rét  

   Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm 

   Heo hút cồn mây súng ngửi trời 

   Ngàn thước lên cao, ngàn  thước xuống... 

- Nghệ thuật điệp từ, từ láy, thủ pháp đối lập, ngắt nhịp 2 vế, sử dụng thanh trắc  

gợi vẻ hùng vĩ, dữ dội, hiểm trở của núi rừng TRƢƠNG BAắc; thể hiện sự khó khăn, 

gian khổ, hiểm nguy mà những ngƣời lính phải trải qua trên chặng đƣờng hành quân. 

+ Hình ảnh   súng ngửi trời : độc đáo, mới lạ đã khắc hoạ độ cao của địa hình 

Tây Bắc; nét tinh nghịch của ngƣời lính. 

- Một thiên nhiên Tây Bắc hoang sơ, bí hiểm: 

...Chiều chiều oai linh thác gầm thét 

    Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người 

Gợi cảm giác ghê rợn thƣờng trực. 

- Một thiên nhiên Tây Bắc thơ mộng, mĩ lệ: 

+ Hình ảnh hoa về - đêm hơi 

 hoa về : ngọn đuốc trong đêm hành quân 

 (có cách hiểu: nhân hóa, ẩn dụ ( hình ảnh các nữ chiến sĩ quân y) 

+ Nhà ai Pha Luông… 

Sử dụng thanh bằng, hình ảnh những ngôi nhà thung lũng trong mƣa đƣợc nhìn 

từ độ cao xuống gợi sự thanh thản, mộng mơ trong tâm hồn ngƣời lính - nét thi sĩ 

trong tâm hồn chiến sĩ. 
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- Mai Châu mùa em thơm nếp xôi 

Là một cách nói lãng mạn, tình tứ, thi vị. 

* Một loạt các địa danh: Sài Khao, Mường Lát, Pha Luông, Mường Hịch, Mai 

Châu... Những địa danh quen thuộc của miền Tây Bắc, gắn liền với chặng đƣờng 

hành quân đầy gian nan, nguy hiểm, vất vả của những ngƣời lính Tây Tiến. 

- Hình ảnh ngƣời lính Tây Tiến hiện lên là những ngƣời anh hùng mang vẻ đẹp 

hào hùng khi phải đối diện với những gian khổ, khắc nghiệt. 

Đó còn là những ngƣời lính mang tâm hồn lãng mạn, hào hoa, rất mực lạc quan, 

yêu đời. 

Tinh nghịch ngay trong gian khổ:  súng ngửi trời  

Khi nhắc đến những đồng đội hi sinh : không bước nữ,  bỏ quên đời 

Đó là những hình ảnh bi tráng về sự hi sinh mất mát – hiên ngang, oai hùng. 

Những ngƣời lính gắn bó tình quân dân. 

* Tó   ại: Với bút pháp hiện thực – lãng mạn,  uang Dũng đã làm sống lại 

hình ảnh thiên nhiên miền Tây Bắc hoang sơ, hùng vĩ, thơ mộng  và những cuộc hành 

quân gian khổ của ngƣời lính Tây Tiến. 

 . . Đoạn  : Nhữn  kỉ ni       hội  u   ho  và  hiều s  n  Châu Mộ  

* Nhớ đêm hội đuốc hoa  

- Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa 

+ bừng lên : ánh sáng 

            không khí tƣng bừng, náo nức, vui tƣơi. 

+ đuốc hoa: cây nến thắp trong phòng tối tân hôn 

             Hình ảnh sáng tạo: đêm liên hoan lửa trại thể hiện khát khao hạnh phúc. 

- Kìa em: từ để trỏ thể hiện thái độ ngạc nhiên, ngỡ ngàng, sửng sốt : vẻ đẹp 

xiêm áo, âm nhạc, vũ điệu, dáng vẻ e ấp, tình tứ của các thiếu nữ miền Tây… 

Thể hiện: Những ngƣời lính Tây Tiến mang tâm hồn hào hoa, lãng mạn, yêu  

đời, say đắm; tình quân dân ấm áp, thắm thiết. 

* Nhớ  hiều s  n  Châu Mộ  

- Cảnh thiên nhiên: 

+ chiều sương 

+ hồn lau hồn mùa thu (   Quạnh hơi thu lau lách đìu hiu - Bạch Cƣ Dị,   Ngàn 

lau cười trong nắng/ Hồn của mùa thu về  – Lau mùa thu ( Chế Lan Viên) 

Gợi vẻ đẹp cổ điển, thể hiện tâm hồn thi sĩ tài hoa của ngƣời lính. 

- Con ngƣời : 

+ dáng người trên độc mộc 

+ hoa đong đưa 

Hình ảnh hoa rừng đong đƣa làm duyên trên dòng nƣớc lũ (GS Phan Cự Đệ) - 

hình ảnh ẩn dụ: cô gái miền Tây xinh đẹp, duyên dáng, uyển chuyển… 

Vẻ đẹp tài hoa, làm chủ thiên nhiên, núi rừng, làm cho bức tranh thiên nhiên trở 

nên có hồn.  

* Tó   ại: Tám câu thơ là những nét vẽ mềm mại, tinh tế về một Tây Bắc với 

phong cảnh và con ngƣời thật duyên dáng, tình tứ, tài hoa, thể hiện tình yêu của tác 

giả với vùng đất. 

 . . Đoạn  : Chân dung người lính Tây Tiến 

- Ngoại hình:  
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+ không mọc tóc 

+ xanh màu lá 

Sử dụng bút pháp tả thực: sự thiếu thốn, bệnh tật 

+ dữ oai hùm thể hiện bút pháp lãng mạn: tƣ thế, dáng vẻ lẫm liệt, oai hùng. 

- Tâm hồn:  

+ Mắt trừng gửi mộng… khát vọng lập công danh 

+ đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm… khát khao hạnh phúc. 

Thể hiện nét hào hoa lãng mạn của những chàng trai Hà Thành 

- Lí tƣởng, ý chí: 

+ Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh 

Lí tƣởng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng 

Đó cũng là vẻ đẹp của những tráng sĩ ngày xƣa. 

- Sự hi sinh : 

+ Từ Hán Việt : áo bào, độc hành thể hiện sự hi sinh cao đẹp, sang trọng - âm 

hƣởng hào hùng. 

+ Nói giảm : về đất thể hiện sự ra đi thanh thản,nhẹ nhàng. 

+ độc hành: khúc nhạc tiễn đƣa, tiếng khóc lớn của thiên nhiên tổ quốc  

Nâng cái chết của ngƣời lính lên tầm sử thi hoành tráng. tình cảm tiếc thƣơng vô 

hạn, sự kính cẩn của nhà thơ trƣớc những hi sinh mất mát của đồng đội. 

* Tóm lại:  ua đoạn thơ  uang Dũng đã xây dựng đƣợc một tƣợng đài bất tử 

bằng thơ về các chiến sĩ vô danh. 

 . . Đoạn  òn  ại 
- đi không hẹn ước:  bộc lộ sự khảng khái, dứt khoát , quyết tâm ra đi 

- hồn về… chẳng về: cách nói có sự đối lập: hiện thực khốc liệt của chiến tranh; 

sự thủy chung, gắn bó máu thịt với những ngày, những nơi mà đoàn quân Tây Tiến 

đã đi qua… 

B. Lu  n tập 

Đề 1: 

Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi! 

Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi 

Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi 

Mường Lát hoa về trong đêm hơi 

Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm 

Heo hút cồn mây súng ngửi trời 

Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống 

Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi 

Anh bạn dãi dầu không bước nữa 

Gục lên súng mũ bỏ quên đời ! 

Chiều chiều oai linh thác gầm thét 

Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người 

Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói 

Mai Châu mùa em thơm nếp xôi 

 

(Trích Tây Tiến –  uang Dũng, Ngữ văn 12, Tập một,  

NXB Giáo dục Việt Nam, 2018, tr.88) 
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Cảm nhận của anh/ chị về bức tranh thiên nhiên Tây Bắc và hình ảnh đoàn 

quân Tây Tiến trong đoạn thơ trên. 

 

H ớng dẫn làm bài 

I. M  bài  

* Giới thi u tác gi  Qu n  Dũn  và  ài th  Tây Tiến. 

-  uang Dũng (1921-1988 ) là nghệ sĩ đa tài, có hồn thơ phóng khoáng, hồn 

hậu, lãng mạn và tài hoa, đặc biệt khi ông viết về những ngƣời lính Tây Tiến và xứ 

Đoài quê mình.  

- Tây Tiến là bài thơ xuất sắc nhất, tiêu biểu cho đời thơ, phong cách sáng tác 

của ông.  

- Bài thơ bằng bút pháp lãng mạn, sự sáng tạo về hình ảnh, ngôn ngữ, giọng 

điệu đã bộc lộ một nỗi nhớ sâu sắc da diết của tác giả về những ngƣời lính Tây Tiến 

anh dũng hào hoa và núi rừng miền Tây hùng vĩ, mĩ lệ .  

* Nêu vấn  ề nghị luận: Nỗi nhớ da diết những ngƣời đồng đội Tây Tiến của 

 uang Dũng đã làm hiện lên bức tranh thiên nhiên Tây Bắc vừa hùng vĩ, hoang sơ, 

hiểm trở, dữ dội, vừa thơ mộng, trữ tình và hình ảnh đoàn quân Tây Tiến gian khổ, 

hào hung mà cũng rất lãng mạn, trẻ trung,  lạc quan. 

II. Thân bài 

1. Dẫn dắt vị trí  oạn th  

- Đoạn thơ thứ nhất trong bài thơ Tây Tiến thể hiện nỗi nhớ về những ngƣời 

lính Tây Tiến, từ đó làm nổi bật bức tranh thiên nhiên Tây Bắc và hình ảnh đoàn 

quân Tây Tiến. 

2. C m nhận b c tranh thiên nhiên Tây Bắc và hình  nh  oàn quân Tâ  

Ti n. 

a. Thiên nhiên Tây Bắ  và  oàn quân Tâ  Ti n lắng sâu trong nỗi “nhớ 

 h i v i”: 

Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi 

Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi 

+ Nỗi nhớ ấy đƣợc bật lên thành tiếng gọi tha thiết  Sông Mã xa rồi Tây Tiến 

ơi  gợi lên bao nỗi niềm. 

+ Điệp từ nhở đƣợc nhắc lại hai lần nhƣ khắc sâu thêm nỗi lòng của nhà thơ. 

Đặc biệt tình cảm ấy đƣợc  uang Dũng thể hiện bằng ba từ  nhớ chơi vơi , nỗi nhớ 

da diết, miên man, bồi hồi, bâng khuâng, sâu lắng… 

 . B   tr nh thi n nhi n Tâ  Bắ  vừ  hùn  vĩ, ho n  s , hi   tr ,  ữ  ội, 

vừ  th   ộn , trữ tình:  

* Thiên nhiên Tây Bắc hùn  vĩ, ho n  s , hi m tr , dữ dội:  

- Con đƣờng hành quân heo hút, hoang dại,  mịt mù sƣơng lạnh giữa núi rừng 

trùng điệp. 

- Trập trùng những đèo dốc, núi non hiểm trở:  Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm 

thẳm – Heo hút cồn mây súng ngửi trời – Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống . 

+ Điệp từ  dốc , hệ thống từ láy tƣợng hình (khúc khuỷu, thăm thẳm, heo hút) 

và những nét vẽ táo bạo, phóng khoáng gợi lên trƣớc mắt ngƣời đọc những con dốc 

quanh co, gập ghềnh, núi non trập trùng, hiểm trở… 



21 

 

+ Những câu thơ nhiều thanh trắc gợi cái quanh co, gập ghềnh của đèo dốc, 

dáng cao ngất của núi. 

- Vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ của miền Tây Bắc còn đƣợc gợi lên qua cảnh núi 

rừng huyền bí, hung dữ  thác gầm thét”, “cọp trêu người . 

* Thiên nhiên Tây Bắc th   ộng, trữ tình:  

- Những chiều sƣơng, đêm hơi huyền ảo, thơ mộng:  Mường Lát hoa về trong 

đêm hơi”. 

+ Câu thơ  Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi . lại toàn thanh bằng gợi vẻ đẹp êm 

đềm của không gian và trạng thái bình yên, thanh thản của tâm hồn. 

 . Hình  nh  oàn quân Tâ  Ti n vừ   i n khổ, hào hùn , vừ   ãn   ạn, 

trẻ trun ,   ạ  qu n: 

* Hình  nh  oàn quân Tâ  Ti n gian khổ, hào hùng:  

- Đoàn quân hành quân trong sƣơng lạnh giữa núi rừng trùng điệp không tránh 

khỏi cảm giác mệt mỏi rã rời, vất vả, có những hơi thở nặng nhọc đoàn quân mỏi và 

cả những mất mát, hi sinh dãi dầu không bước nữa, … 

+ Hai chữ  dãi dầu  thể hiện những khó khăn gian khổ mà ngƣời lính Tây Tiến 

đã trải qua trên những cung đƣờng hành quân.  

+ Chữ  gục  đã khắc tạc hình ảnh ngƣời lính kiệt sức.  

+Những thanh ngã xuất hiện cách quãng đều đặn góp phần khắc họa sự gian 

khổ, hi sinh.  

* Hình  nh  oàn quân Tâ  Ti n lãng mạn, trẻ trung,  lạc quan:  

- Ngƣời lính Tây Tiến còn hiện lên với vẻ đẹp hồn nhiên, tinh nghịch qua cách 

nói tếu táo, hóm hỉnh  Heo hút cồn mây súng ngửi trời”. 

- Mặc dù phải đối mặt với mất mát, hi sinh song họ vẫn ngang tàng, kiêu hãnh: 

 Anh bạn dãi dầu không bước nữa – Gục lên súng mũ bỏ quên đời . Những hình ảnh 

 không bước nữa”, “bỏ quên đời  gợi vẻ bƣớng bỉnh, bất cần trƣớc cái chết. Họ coi 

cái chết nhẹ tựa lông hồng. 

- Trên con đƣờng hành quân hiểm trở, ngƣời lính vẫn luôn tìm thấy niềm vui, 

niềm hạnh phúc trong tình quân dân ấm áp:  Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói – Mai 

Châu mùa em thơm nếp xôi”. 

 . Đ nh  i   hun  
- Nghệ thuật thể hiện thiên nhiên Tây Bắc ngƣời lính Tây Tiến:  Sử dụng nghệ 

thuật tƣơng phản và cƣờng điệu, cách sử dùng từ giàu sức gợi hình, gợi cảm;  

Bút pháp lãng mạn, chất họa kết hợp với chất nhạc. 

- Bức tranh thiên nhiên Tây Bắc vừa hùng vĩ, hoang sơ, hiểm trở, dữ dội, vừa thơ 

mộng, trữ tình, đoàn quân Tây Tiến gian khổ - hào hùng nhƣng cũng rất lãng mạn, trẻ 

trung,  lạc quan hiện lên trong nỗi nhớ da diết của nhà thơ đã làm nên những giai điệu 

thƣơng nhớ thiết tha. 

- Vẻ đẹp của thiên nhiên và con ngƣời trong đoạn thơ đã thể hiện đƣợc phong 

cách thơ  uang Dũng.   

III. K t bài   

* Khái quát vấn  ề:  
- Đoạn thơ thể hiện nỗi nhớ da diết về thiên nhiên Tây Bắc và đoàn quân Tây 

Tiến.  

* Bộc lộ su  n hĩ, tình   m:  
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- Thêm yêu và tự hào về vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và những ngƣời lính 

bộ đội cụ Hồ anh dũng của quê hƣơng đất nƣớc qua thơ của Quang Dũng.. 

 

Đề  : 

Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp cuộc sống kháng chiến hiện lên trong nỗi nhớ 

về ngƣời lính Tây Tiến qua đoạn thơ sau: 

Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa 

Kìa em xiêm áo tự bao giờ  

Khèn lên man điệu nàng e ấp 

Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ  

Người đi Châu Mộc chiều sương ấy 

Có thấy hồn lau nẻo bến bờ 

Có nhớ dáng người trên độc mộc 

Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa 

(Trích Tây Tiến –  uang Dũng, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục Việt 

Nam, 2018, trang 88 - 89) 

 

H ớng dẫn làm bài 

I. M  bài  

* Giới thi u tác gi  Qu n  Dũn  và  ài th  Tây Tiến. 

* Nêu vấn  ề nghị luận: Nỗi nhớ da diết những ngƣời đồng đội của Quang 

Dũng đã làm hiện lên vẻ đẹp cuộc sống kháng chiến gắn liền với những ngƣời lính 

Tây Tiến. 

II. Thân bài: 

1. Dẫn dắt vị trí  oạn th  

- Đoạn thơ thứ 2 trong bài thơ Tây Tiến thể hiện nỗi nhớ về những ngƣời lính 

Tây Tiến, từ đó làm nổi bật vẻ đẹp cuộc sống kháng chiến của những ngƣời lính Tây 

Tiến anh dũng hào hoa. 

2. C m nhận vẻ  ẹp  uộ  s n  kh n   hi n hi n   n tron  nỗi nhớ về 

n  ời  ính Tâ  Ti n: 

* Cuộc sống kháng chiến có những đêm lửa trại liên hoan gắn kết tình quân 

dân náo nức,  lãng mạn, ngọt ngào, say đắm: 

- Câu thơ đầu tiên tựa nhƣ một tiếng reo vui:“Doanh trại bừng lên hội đuốc 

hoa”. 

+ Nghệ thuật ẩn dụ và cảm hứng lãng mạn đã  khiến ánh lửa bập bùng nơi 

đóng quân trở thành đuốc hoa rực rỡ gợi những liên tƣởng thi vị, tình tứ, đem đến 

niềm vui náo nức, rạo rực cho lòng ngƣời, khiến đêm liên hoan giữa bộ đội và dân 

làng trở thành đêm hội tƣng bừng. 

+ Cụm từ bừng lên là một nốt nhấn tƣơi sáng cho cả câu thơ, nó không chỉ đem 

đến ấn tƣợng về ánh sáng – ánh sáng chói lòa, đột ngột của lửa, của đuốc, xua đi cái 

tăm tối, lạnh lẽo của núi rừng mà còn thể hiện ngọn lửa trẻ trung, lạc quan, ngọn lửa 

tình yêu với con ngƣời và cuộc đời, tình yêu với vùng đất miền Tây.  

- Hình ảnh các thiếu nữ miền sơn cƣớc trở thành hình ảnh trung tâm của đêm 

hội đuốc hoa:  
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+ Từ kìa và cụm từ nghi vấn tự bao giờ bộc lộ cảm giác vừa ngỡ ngàng thú vị, 

vừa ngƣỡng mộ trìu mến của các chiến sĩ trƣớc sự xuất hiện của các cô gái miền Tây. 

Đó là cảm giác rất chân thực trong một dịp vui hiếm hoi sau bao ngày hành quân giữa 

rừng già với núi cao, dốc thẳm, sƣơng dày, với mƣa rừng và thú dữ… 

+ Nghệ thuật tƣơng phản của cảm hứng lãng mạn, bút pháp mĩ lệ hóa với hình 

ảnh các cô gái xiêm áo lộng lẫy, e ấp đầy nữ tính đã tạo nên chất thi vị, làm dịu đi sự 

khắc nghiệt của chiến tranh.   

+ Ngƣời lính Tây Tiến không chỉ ngỡ ngàng, thú vị trƣớc vẻ đẹp của các thiếu 

nữ miền Tây e ấp và duyên dáng mà còn mơ màng trong man điệu núi rừng với vũ 

điệu uyển chuyển của các sơn nữ.  

+ Câu thơ cuối có tới 6 thanh bằng đã diễn tả tinh tế cảm giác mơ màng chơi 

vơi trong tâm hồn mộng mơ, say đắm, bay bổng của các chiến sĩ. 

* Cuộc sống kháng chiến còn hiện lên cảnh sắc, con người miền Tây Bắc 

với những buổi chiều sương Châu Mộc bảng lảng sương khói đầy bâng khuâng, 

tình tứ: 

- Câu thơ đầu nhƣ một lời nhắn nhủ tha thiết, làm hiện lên hình ảnh những buổi 

chiều sƣơng Châu Mộc bảng lảng sƣơng khói đầy bâng khuâng: Người đi Châu Mộc 

chiều sương ấy 

+ Người đi: cách nói đầy da diết hƣớng về Châu Mộc, hƣớng về vùng núi rừng 

miền Tây Bắc trong một chiều sƣơng nhạt nhòa, huyền ảo  

+ Chiều sương ấy: đại từ chỉ định đem lại sắc thái xa xôi mơ hồ cùng nỗi nhớ 

nhung, tiếc nuối, bâng khuâng.   

- Những câu hỏi cất lên với phép điệp trong cấu trúc  có thấy hồn lau”, “có 

nhớ dáng người” đã thể hiện nỗi nhớ nhung đầy trăn trở hƣớng về cảnh và ngƣời 

miền Tây.  

+ Câu hỏi thứ nhất hƣớng về hàng lau xám buồn bên bờ sông hoang dại:  

., Hình ảnh ẩn dụ về hồn lau với sắc trắng tinh khôi, huyền hoặc trong chiều 

sƣơng nhạt nhòa mờ ảo, phơ phất, xạc xào vói gió núi… đã khiến rừng lau nhƣ có 

hồn, nhƣ biết sẻ chia nỗi niềm với con ngƣời.  

., Cụm từ nẻo bến bờ gợi một không gian hoang vu, hiu quạnh, man mác u 

buồn, nơi vắng ngƣời lại qua khiến nỗi nhớ càng xao xác trong lòng ngƣời chiến sĩ đã 

gắn bó và đã chia xa miền Tây.  

+ Câu hỏi thứ hai dành cho con ngƣời miền Tây Bắc: 

., Dáng ngƣời ấy vừa cứng cỏi, kiên cƣờng trên con thuyền độc mộc đè thác lũ 

băng băng lƣớt tới, vừa mềm mại duyên dáng trong hình ảnh ẩn dụ hoa đong đưa. 

., Từ đong đưa: vừa gợi tả những cánh hoa rập rờn đôi bờ sông và còn đƣa đến 

những liên tƣởng thi vị về dáng vẻ dịu mềm, tình tứ của sơn nữ miền Tây, đó là một 

sáng tạo mới mẻ về ngôn từ thể hiện chất lãng mạn rất đặc sắc của hồn thơ  uang 

Dũng. 

 . Đ nh  i   hun   
- Bút pháp lãng mạn, chất họa kết hợp với chất nhạc, cách sử dùng từ giàu sức 

gợi hình, gợi cảm…  

- Cuộc sống kháng chiến gắn liền với đoàn quân Tây Tiến không chỉ hiện lên 

với những gian khổ, hi sinh mà còn mang vẻ đẹp lãng mạn, trẻ trung,  lạc quan, thơ 
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mộng và tình tứ. Điều đó cũng nói lên tâm hồn hào hoa, lãng mạn rất riêng của những 

ngƣời lính Tây Tiến.   

- Vẻ đẹp cuộc sống kháng chiến gắn liền với đoàn quân Tây Tiến trong đoạn 

thơ đã thể hiện đƣợc phong cách thơ  uang Dũng hào hoa, lãng mạn.  

III. K t bài  

* Khái quát vấn  ề:  

- Đoạn thơ đã ghi lại những vẻ đẹp rất riêng của cuộc sống kháng chiến ở miền 

Tây Bắc gắn liền với những ngƣời lính Tây Tiến 

- Bút pháp lãng mạn, gợi tả, xúc cảm trữ tình, nỗi nhớ da diết, thể hiện tình 

yêu, sự gắn bó với thiên nhiên, cuộc sống, con ngƣời miền Tây.  

- Sự gắn bó của nhà thơ với thiên nhiên và con ngƣời nơi ấy là biểu hiện của 

tấm lòng gắn bó với quê hƣơng, đất nƣớc. Đồng thời là tấm lòng trĩu nặng yêu 

thƣơng của  uang Dũng với những ngƣời đồng đội, đồng chí của mình. 

* Bộc lộ su  n hĩ, tình   m:  
- Thêm yêu và tự hào về vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và con ngƣời của quê 

hƣơng đất nƣớc, vẻ đẹp của cuộc sống kháng chiến một thời qua thơ của Quang 

Dũng. 

 

Đề 3:  

Cảm nhận vẻ đẹp bức tƣợng đài ngƣời lính Tây Tiến qua đoạn thơ sau: 

 Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc 

Quân xanh màu lá,dữ oai hùm  

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới,  

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. 

Rải rác biên cương mồ viễn xứ,  

Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh,  

Áo bào thay chiếu anh về đất 

Sông Mã gầm lên khúc độc hành 

 (Trích Tây Tiến,  uang Dũng, Ngữ Văn 12, tập 1, 

NXBGD Việt Nam, 2017) 

 

H ớng dẫn làm bài 

I. M  bài   

* Giới thi u tác gi  Qu n  Dũn  và  ài th  Tây Tiến. 

* Nêu vấn  ề nghị luận: Nỗi nhớ da diết những ngƣời đồng đội Tây Tiến của 

 uang Dũng đƣợc lắng đọng trong tám câu thơ khắc hoạ bức chân dung ngƣời lính 

Tây Tiến mang vẻ đẹp lãng mạn, đậm chất bi tráng. 

II. Thân bài: 

1. Dẫn dắt vị trí  oạn th  

- Đoạn thơ thứ 3 trong bài thơ Tây Tiến thể hiện nỗi nhớ về những ngƣời lính 

Tây Tiến, từ đó làm nổi bật vẻ đẹp của hình tƣợng ngƣời lính Tây Tiến anh dũng hào 

hoa. 

2. C m nhận vẻ  ẹp b c t  ng  ài n  ời lính Tây Ti n 

* Vẻ  ẹp lẫm li t, kiêu hùng, hào hoa, lãng mạn:  
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- Chân dung người lính kiêu hùng trong gian khổ, sẵn sàng đối mặt với những 

khó khăn, thiếu thốn, bệnh tật: 

+ Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc: câu thơ  tả thực về một hiện thực trần trụi 

và khắc nghiệt: những con suối độc, những trận sốt rét rừng đã làm cho ngừoi lính 

xanh xao, rụng tóc. Ngƣời lính dù có tiều tụy nhƣng vẫn ngời lên một phẩm chất đẹp 

đẽ, kiêu hung, coi thƣờng gian nguy, vƣợt lên hoàn cảnh với dáng vẻ oai phong, lẫm 

liệt, toát lên cốt cách, khí phách hào hùng, mạnh mẽ. 

+ Ba tiếng "dữ oai hùm" đặt cuối câu giống nhƣ tiếng dằn rất mạnh,khẳng định 

ý chí ngút trời , tinh thần chiến đấu sôi sục của ngƣời lính, nhƣ cái hất đầu đầy kiêu 

hãnh, ngạo nghễ, thách thức gian khổ, chiến thắng gian khổ.  

- Ý chí mãnh liệt và tâm hồn mộng mơ: Trong gian khổ nhƣng ngƣời lính Tây 

Tiến vẫn hƣớng về nhiệm vụ chiến đấu, vẫn  gửi mộng qua biên giới  – mộng chiến 

công, khao khát lập công và có một tâm hồn lãng mạn, hòa hoa khi nhớ về hình ảnh 

Hà Nội và dáng kiều thơm - nguồn động viên, cổ vũ, động lực tinh thần giúp ngƣời 

lính băng qua những tháng ngày chiến tranh gian lao của đời mình..  

* Vẻ  ẹp bi tráng:   

- Những ngƣời lính trẻ trung, hào hoa đó gửi thân mình nơi biên cƣơng xa xôi, 

sẵn sàng tự nguyện hiến dâng  đời xanh  cho Tổ Quốc mà không hề tiếc nuối.  

+ Những từ Hán Việt cổ kính trang trọng "biên cương", "viễn xứ" đã làm cho 

những nấm mộ chiến sĩ đƣợc vùi lấp vội vàng nơi rừng hoang biên giới cũng trở 

thành những nấm mồ tôn nghiêm.  

+ Cái bi của câu trên đƣợc câu dƣới nâng lên thành bi tráng bởi nhân cách của 

ngƣời đã hi sinh "Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh".  

+ Hình ảnh  áo bào thay chiếu  là cách nói sang trọng hóa sự hy sinh của 

ngƣời lính Tây Tiến. Họ coi cái chết tựa lông hồng, sự hi sinh ấy nhẹ nhàng, thanh 

thản nhƣ trở về với đất mẹ yêu thƣơng 

- Âm hƣởng hùng tráng: 

Sông Mã gầm lên khúc độc hành 

Con sông Mã đã tấu lên khúc nhạc độc tấu đau thƣơng, hùng tráng để tiễn 

ngƣời lính vào cõi bất tử. Âm hƣởng dữ dội tô đậm cái chết bi hùng của ngƣời lính 

Tây Tiến.  

 .  Đ nh  i   hun  

- Với bút pháp lãng mạn và hiện thực, hình tƣợng ngƣời lính Tây Tiến hiện lên 

vừa lẫm liệt, kiêu hùng, vừa hào hoa, lãng mạn, vừa đậm chất bi tráng. 

 - Vẻ đẹp bức tƣợng đài ngƣời lính Tây Tiến trong đoạn thơ đã thể hiện đƣợc 

phong cách thơ  uang Dũng.   

III. K t bài:  

* Khái quát vấn  ề:  
- Đoạn thơ đã khắc họa ngƣời lính Tây Tiến bằng bút pháp lãng mạn và hiện 

thực. Từ đó ngợi ca tấm gƣơng chiến đấu hi sinh vì tổ quốc với tinh thần   uyết tử 

cho tổ quốc quyết sinh . 

* Bộc lộ su  n hĩ, tình   m:  
- Thêm yêu và tự hào về những ngƣời lính bộ đội cụ Hồ.  

****************************************** 

Bài  : VIỆT BẮC 
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 (Trích) 

                                 T  Hữu 

 .  i n th        n 

Phần I. T    i  

1. Vài nét về t    i  
- Tên : Nguyễn Kim Thành (1920- 2002), quê: Thừa Thiên – Huế. 

- Xuất thân: gia đình nhà nho nghèo. 

+ Cha: nhà nho nghèo, thích sƣu tầm ca dao…, dạy Tố Hữu làm thơ cổ. 

+ Mẹ: con nhà nho, thuộc nhiều ca dao, tục ngữ. 

Gia đình đã truyền cho Tố Hữu tình yêu tha thiết với văn học dân gian, là cái nôi 

nuôi dƣỡng hồn thơ Tố Hữu. 

-  uê hƣơng: Thừa Thiên – Huế 

+ Thiên nhiên thơ mộng, hữu tình 

+ Nền văn hóa phong phú, đa dạng: văn hoá cung đình, văn học dân gian... 

 uê hƣơng đã tác động, làm cho hồn thơ THữu  nảy nở. 

- Bản thân: sớm giác ngộ lí tƣởng cách mạng, hăng hái tham gia hoạt động cách 

mạng. Con ngƣời chính trị và nhà thơ hài hòa thống nhất. 

 . Đ ờn     h  ạn ,   ờn  th  

-  Tập thơ “ Từ ấy” ( 1937 – 1946) gắn liền với quá trình vận động của cách 

mạng từ khi có Đảng đến Cách mạng tháng Tám thành công. 

+ Tập thơ gồm ba phần: Máu lửa; Xiềng xích; Giải phóng. 

Là tiếng ca reo vui, hân hoan, nồng nhiệt của một tâm hồn trẻ khát khao lẽ sống 

đã bắt gặp ánh sáng lí tƣởng, đồng thời tập thơ cũng giàu chất lãng mạn, sôi nổi, trẻ 

trung của một cái tôi trữ tình mới mẻ cách mạng. 

- Tập thơ Việt Bắc (1946 – 1954) ghi lại những chặng đƣờng gian lao, anh dũng, 

trƣởng thành và đi đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. Tập thơ kết tinh 

những tình cảm cao đẹp của con ngƣời Việt Nam, là bản anh hùng ca ca ngợi cuộc 

kháng chiến chống Pháp. 

- Tập thơ Gió lộng (1955 -1961) khai thác những nguồn cảm hứng lớn cũng là 

những tình cảm bao trùm trong đời sống tinh thần của ngƣời Việt Nam đƣơng thời: 

niềm vui, niềm tự hào, tin tƣởng vào công cuộc xây dựng cuộc sống mới xã hội chủ 

nghĩa trên miền Bắc, tình cảm với miền Nam và ý chí thống nhất Tổ quốc. 

- Hai tập thơ “ Ra trận  ( 1962 – 1971),  Máu và hoa (1972 – 1977) gắn liền 

với những năm tháng chống Mĩ cứu nƣớc quyết liệt hào hùng. Hai tập thơ là lời ngợi 

ca, cổ vũ cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nƣớc, khẳng định ý nghĩa thời đại và phẩm 

chất của con ngƣời Việt Nam, là khúc ca khải hoàn ngợi ca cuộc kháng chiến  chống 

Mĩ cứu nƣớc vĩ đại. 

- Ngoài ra   Một tiếng đờn  (1992),  Ta với ta” (1999) là hai tập thơ đánh dấu 

bƣớc chuyển biến mới trong thơ Tố Hữu. Dòng chảy sôi động của cuộc sống đời 

thƣờng với bao vui, buồn, đƣợc, mất.. gợi cảm xúc nhà thơ. 

Các chặng đƣờng thơ gắn bó song hành với các gđoạn cách mạng, phản ánh 

những chặng đƣờng cách mạng đồng thời thể hiện sự vận động trong tƣ tƣởng và 

nghệ thuật của Tố Hữu. 

 . Phon     h th  T  Hữu 

3.1. Về  ặt nội  un , th  T  Hữu   n  phon     h th  trữ tình  hính trị 
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- Đó chính là sự thống nhất giữa tuyên truyền cách mạng và cảm hứng trữ tình. 

- Biểu hiện: 

* Thơ Tố Hữu hướng tới biểu hiện cái ta chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, 

niềm vui lớn của con người cách mạng luôn gắn liền với các biến cố thời đại. 

+ Trƣớc cách mạng: khẳng định lẽ sống của con ngƣời là con đƣờng cách mạng, 

con đƣờng giải thoát cho mọi cá nhân đau khổ, áp bức (Đi đi em; Dậy mà đi; Từ 

ấy…) 

+ Từ tập   Việt Bắc  trở đi: chủ yếu đặt vấn đề lẽ sống của dtộc, mối quan hệ 

dân tộc – thời đại. 

+ Đặc biệt những bài thơ hay thƣờng kết hợp ba chủ đề: lẽ sống cách mạng, 

niềm vui lớn và ân tình cách mạng. 

* Thơ Tố Hữu thiên về khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. 

- Đối tƣợng chủ yếu: sự kiện chính trị lớn của đất nƣớc, những vấn đề có ý nghĩa 

lịch sử và có tính chất toàn dân. 

- Cái tôi luôn gắn với cái ta chung của dân tộc. 

- Nhân vật trữ tình : đại diện cho phẩm chất của giai cấp, của dân tộc, mang tầm 

vóc thời đại, lịch sử. 

- Cảm hứng lãng mạn: cảm hứng lịch sử, dân tộc, hƣớng về tƣơng lai, đặt niềm 

tin vào thắng lợi cách mạng. 

- Ngôn ngữ thơ: tráng lệ, hào hùng. 

* Thơ Tố Hữu có giọng điệu riêng: tâm tình ngọt ngào, đằm thắm, chân 

thành 

- Lời thủ thỉ, trò chuyện tâm tình, nhắn nhủ tha thiết (Mẹ Tơm; Quê mẹ…) 

- Cách xƣng hô gợi tình cảm thân mật, trìu mến: bạn đời ơi, đồng bào ơi, anh vệ 

quốc quân ơi… 

- Liên quan đến: chất Huế; quan niệm về thơ của Tố Hữu ‘‘Thơ là chuyện đồng 

điệu… là tiếng nói đồng ý, đồng tình, tiếng nói đồng chí” 

3. 2 Tron  n h  thuật bi u hi n, th  T  Hữu   n  tính  ân tộ  

- Nội  un  

+ Hiện thực đsống cách mạng, tình cảm chính trị, đạo lí cách mạng hòa nhập với 

truyền thống tình cảm và đạo lí của dân tộc. 

- Hình thức: 

+ Thể thơ: sử dụng đa dạng các thể thơ, đặc biệt thành công thể lục bát và thất 

ngôn. 

+ Ngôn ngữ thơ: sử dụng lối nói quen thuộc, ví von truyền thống. 

+ Nhạc điệu: biệt tài sử dụng các từ láy, các thanh điệu, các vần thơ .. phát huy 

cao độ tính nhạc của Tiếng Việt. 

 .   t  uận 
- Thành công xuất sắc của thơ ca cách mạng. 

- Là minh chứng cho sức cảm hóa của lí tƣởng cộng sản và những tƣ tƣởng 

XHCN trong đời sống tinh thần của dân tộc ta. 

- Con đƣờng thơ Tố Hữu có sự kết hợp hài hòa hai cội nguồn: cách mạng và dân 

tộc. 
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Tố Hữu là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam hiện đại. Thơ Tố Hữu thể 

hiện lẽ sống, lí tƣởng, tình cảm cách mạng của con ngƣời Việt Nam hiện đại nhƣng 

mang đậm chất dân tộc, truyền thống. 

II. Vi t Bắ  

1. T   ph   

* Hoàn   nh s n  t   

- Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hiệp định Giơ ne vơ đƣợc kí kết, hòa bình 

đƣợc lập lại. Tháng 10/54 Trung ƣơng Đảng, Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc trở về 

thủ đô Hà Nội. 

- Cuộc sống thay đổi có tính chấTrƣơng Baƣớc ngoặt: từ chiến tranh chuyển 

sang hòa bình, từ núi rừng chuyển sang thành thị, biếTrƣơng Baao lýu luyến ân tình 

giữa ngƣời đi – kẻ ở.  

 Nhân sự kiện có tính chất thời sự và lịch sử ấy, Tố Hữu đã sáng tác bài thơ. 

* Xuất x , vị trí  oạn trí h 

- Rút từ tập   Việt Bắc là đỉnh cao của thơ Tố Hữu, tác phẩm xuất sắc của thơ ca 

kháng chiến chống Pháp. 

- Đoạn trích thuộc phần đầu   Việt Bắc   tái hiện những kỉ niệm về cách mạng 

và kháng chiến. 

* C   nhận  hun  

- N h  thuật: Đoạn thơ tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu: Thể 

thơ lục bát nhuần nhuyễn, linh hoạt. ngôn ngữ đậm màu sắc dân gian, lối đối đáp là 

kiểu hình thức để giãi tỏ tâm tình .  

- Nội  un : Khúc hát ân tình thủy chung đầy tình nghĩa của những ngƣời cách 

mạng đối với ViệTrƣơng Baắc kháng chiến. 

 . Đặ  sắ  nội  un  – n h  thuật 

2.1  hun    nh  hi  t   và tâ  trạn       on n  ời (8 câu thơ đầu) 

* Khun    nh  hi  t  : kẻ ở – nguời đi từng gắn bó sâu nặng giờ bịn rịn, lƣu 

luyến (gợi nhớ những cuộc hát đối đáp trong đêm giã bạn ở vùng quê quan họ). 

* Tâ  trạn  

- Ngƣời ở lại: lên tiếng trƣớc, đƣa ra lời ƣớm hỏi 

                   Mình về mình có nhớ ta 

          Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng 

                    Mình về mình có nhớ không 

            Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn? 

+ Điệp từ nhớ đƣợc láy đi láy lại;  những câu hỏi tu từ liên tiếp, dồn dập, điệp cú 

pháp nhắc nhở, nhắn nhủ, tha thiết, chân thành gợi lại những kỉ niệm gắn bó sâu 

nặng. 

+ Lối đối đáp, xƣng hô mình – ta (âm hƣởng ca dao) bộc lộ đầy đủ, sâu sắc đằm 

thắm nghĩa tình kẻ ở – ngƣời về. 

 + Khơi gợi kỉ niệm về một giai đoạn đã qua, một không gian nguồn cội, nghĩa 

tình. 

+ Ngƣời ra đi: Tiếng ai tha thiết bên cồn 

            Bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi 

+ Từ láy liên tiếp: vòng sóng cảm xúc lan tỏa trào dâng trong tâm hồn. 
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+ Hoán dụ: áo chàm – bản sắc trang phục đồng bào ViệTrƣơng Baắc; ngày tiễn 

đƣa cán bộ về xuôi cả nhân dân ViệTrƣơng Baắc đƣa tiễn. 

+ Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay… 

 Câu thơ bỏ lửng ngập ngừng nhƣng đã diễn tả rất đắt thái độ xúc động, nghẹn 

ngào không nói lên lời của 

 Tuy không trực tiếp trả lời câu hỏi : Sự hô ứng về ngôn ngữ - mạch ngầm tri 

âm, ngƣời đi đã lắng nhận đƣợc nỗi niềm kẻ ở. Tình cảm thắm thiết đối với cảnh và 

ngƣời ViệTrƣơng Baắc. 

Khung cảnh chia tay thiêng liêng, cảm động. Cảnh chia tay nhƣ tạc vào đất trời 

chiến khu. 

2.2. Nhữn  kỉ ni   về Vi t Bắ  hi n   n tron  hoài ni   (8   âu th  sau) 

- Cảm xúc bao trùm: Nỗi nhớ cồn cào, da diết (điệp từ nhớ hơn 30 lần) 

2.2.1.  12 câu hỏi: Khơi gợi những kỉ niệm ở Việt Bấc trong những năm cách 

mạng và kháng chiến 

- Khơi gợi những thiếu thốn, vất vả, gian khó: mưa nguồn suối lũ, miếng cơm 

chấm muối, hắt hiu lau xám...   

- Quyết tâm, cùng chung ý chí, tình cảm sâu nặng, thủy chung son sắt: mối thù 

nặng vai, đậm đà lòng son... 

Việt Bắc từng là chiến khu an toàn, nhân dân ân tình, thuỷ chung, hết lòng với 

cách mạng và kháng chiến. 

2.2.2  70 câu đáp: Nỗi nhớ da diết về Việt Bắc  

* 4 câu đầu đoạn 

- Từ láy: mặn mà, đinh ninh khẳng định chắc chắn  

- So sánh với nước trong nguồn: l ấy cái vô tận này so sánh khẳng định cái vô 

tận kia gợi sự thiêng liêng   

Nhƣ lời thề thủy chung bất tử. Ngƣời ở lại thêm ấm lòng vững tin .  

Khẳng định nghĩa tình thuỷ chung son sắt. 

* 28 câu tiếp:Nỗi nhớ thiên nhiên, núi rừng và con người, cuộc sống sinh 

hoạt ở Việt Bắc 

Thiên nhiên Việt Bắc 

- Nhớ những nét đặc trƣng của núi rừng Việt Bắc 

. trăng – núi, nắng chiều – lưng nương, bản làng – sương khói, bếp lửa, rừng 

nứa bờ tre... gợi  thơ mộng 

. mưa nguồn suối lũ, núi giăng thành luỹ, mênh mông bốn  mặt sương mù... hùng 

vĩ, hiểm trở, lớn lao, vững chãi. 

- Thiên nhiên bốn mùa : 

+ Mùa đông : hoa chuối đỏ tươi 

+Mùa xuân : mơ nở trắng rừng 

+ Mùa hè : ve kêu- rừng phách đổ vàng 

+ Mùa thu : trăng – lung linh huyền ảo 

 Vẻ đẹp đa dạng trong những thời gian, không gian khác nhau 

 Bức tranh tứ bình hài hòa cân xứng, đăng đối sắc màu. 

 Bút pháp lãng mạn. 

- Thiên nhiên gắn bó hài hoà với con ngƣời lao động: câu trên: t/nhiên; câu dƣới: 

hình ảnh con ngƣời lao động. 
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 Cảnh bớt hoang sơ hiu hắt, trở nên gần gũi, thân thiết, ấm áp. 

 Một thiên nhiên hùng vĩ, hiểm trở, đẹp và giàu chất thơ . Cũng gợi sự gian nan 

vất vả... chứng kiến bƣớc trƣởng thành của kháng chiến và dân tộc. Cũng là một thiên 

nhiên sống động, khỏe khoắn, gần gũi,thơ mộng hữu tình , mang linh hồn xứ sở.  

Cuộ  s n  sinh hoạt   Vi t Bắ  

- Vất vả, cơ cực, nghèo khó: bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng, người mẹ địu 

con bẻ ngô... 

+ Hình ảnh người mẹ nắng cháy lưng địu con bẻ bắp gợi xúc động- nuôi con, 

lao động sản xuất góp phần cho kháng chiến, gợi ngƣời mẹ Tà ôi sau này . 

- Thanh bình, êm ả: tiếng mõ – tiếng chày giã gạo đều đều suối xa... 

- Thắm đƣợm tình cảm 

 Đẹp nhất : nghĩa tình con ngƣời: chia củ sắn lùi, bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp 

cùng - cử chỉ ứng xử cảm động sự nhƣờng cơm sẻ áo , chia lửa của sự sống  

- Lạc quan, yêu đời : 

+ Nhịp sống : lớp học i tờ, giờ liên hoan, ca vang  

Âm thanh : tiếng hát, đọc vần, tiếng m , cối giã  

Bền bỉ, liên tục, lạc quan yêu đời . ánh sáng văn hóa vẫn đƣợc thắp sáng trong 

lòng chiến khu giữa những  ngày đánh giặc. 

 Cuộc sống kháng chiến gian nan, thiếu thốn- nghĩa tình càng sắt son, thấm thía. 

* Nỗi nhớ về Việt Bắc trong kháng chiến (22 câu tiếp) 

- Thiên nhiên cũng tham gia:  

Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây 

Núi giăng thành lũy sắt dầy 

Rừng che bộ đội… 

Đất trời ta…một lòng 

Nghệ thuật nhân hóa: thiên nhiên cũng tham gia đánh giặc. Thiên nhiên cùng 

vào trận với con ngƣời 

Núi rừng trở thành lũy thép của lòng dân .  

 Khẳng định cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân. 

- Con ngƣời trong chiến đấu:  

đêm đêm rầm rập… 

quân đi điệp điệp trùng trùng… 

dân công đỏ đuốc… 

bước chân nát đá… 

Thể hiện sự đông đảo lớn mạnh, gợi hình tƣợng một đất nƣớc đứng lên , khí thế 

sức mạnh thần thánh . 

- Nghệ thuật:  

+ Từ láy, so sánh, thậm xƣng phóng đại đã cho thấy cảm xúc trào dâng, âm 

hƣởng dồn dập sôi nổi, hình ảnh hoành  tráng đậm chất sử thi và cảm hứng lãng mạn 

bay bổng.  

+ Nhịp thơ lục bát chuyển thành dồn dập, sôi nổi, háo hức 

 - Tin vui chiến thắng: ''Bản đồ vui'' 

 Số từ: trăm miền  

 Tên mỗi miền Tổ quốc gắn với tin thắng trận  
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 Tính từ  Vui- về, từ, lên. Theo chiều dọc dài Tổ quốc hƣớng về Thủ đô kháng 

chiến. Gƣơng mặt Việt Bắc tƣng bừng lộng lẫy. 

Âm hƣởng : giòn giã vui tƣơi. Khúc ca toàn thắng 

Cuộc kháng chiến chính nghĩa, hội đủ ba yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. 

 Đoạn thơ nhƣ bản anh hùng ca, khắc hoạ hình ảnh chiến khu Việt Bắc anh hùng 

trong kháng chiến. 

* Đoạn còn lại: Nỗi nhớ về những cuộc họp của Trung ương Đảng, Chính phủ – 

khẳng định vai trò của Việt Bắc 

- Cuộc họp: trong hang núi – bàn công việc kháng chiến: điều quân, mở đường, 

phát động quần chúng, giữ đê, phòng hạn, gửi dao, thêm trường... 

Những công việc tƣởng chừng sự vụ, khô khan nhƣng chứa đựng bao ý nghĩa, 

gắn với cuộc sống thiết thực của toàn dân, tràn ngập ánh sáng của niềm tin, hi vọng. 

- Phần kết: sắc thái trang trọng, thiêng liêng  bộc lộ cảm xúc: Việt Bắc trong trí 

nhớ ngƣời về là qhƣơng cách mạng, là căn cứ địa kháng chiến, là niềm tin, hi vọng 

của cả dân tộc. Việt Bắc : vị trí trung tâm đầu não, nguồn sáng xua đi mọi tối tăm, nơi 

gửi niềm tin và nuôi chí bền . 

B. Lu  n tập 

Đề 1:  

 Trong đoạn trích Việt Bắc, nhà thơ Tố Hữu viết: 

- Mình về mình có nhớ ta 

Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng. 

 Mình về mình có nhớ không 

Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn? 

 

- Tiếng ai tha thiết bên cồn 

Bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bƣớc đi 

Áo chàm đƣa buổi phân li 

Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay... 

(Trích Việt Bắc, Ngữ Văn 12, Nxb Giáo dục Việt Nam, năm 2019, tr109)  

Trình bày cảm nhận của anh/chị về khúc dạo đầu phân li tha thiết trong đoạn 

thơ trên.   

 

H ớng dẫn làm bài 

I. M  bài  

* Giới thi u tác gi  T  Hữu:  

- Lá cờ đầu của thơ ca Cách mạng, nhà thơ lớn của thơ ca Việt Nam hiện đại  

- Thơ Tố Hữu kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và 

cách mạng 

* Giới thi u  ài th  Việt Bắc: 

- Đỉnh cao của đời thơ Tố Hữu, thành tựu xuất sắc của văn học Việt Nam thời 

chống Pháp . 

- Đƣợc viết năm 1954, nhân cuộc chia tay lớn - cuộc chia tay lịch sử  

-  Khúc hùng ca, bản tình ca về cuộc kháng chiến, con ngƣời kháng chiến  

* Nêu vấn đề nghị luận:  
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- Đoạn thơ thể hiện khúc hát ân tình thủy chung của con ngƣời kháng chiến 

trong giờ phút chia li - khúc dạo đầu phân li đầy tha thiết. 

- Trích dẫn thơ. 

II. Thân bài  

1. Dẫn dắt vị trí  oạn th  

- Vị trí đoạn thơ: Đoạn mở đầu - Khúc dạo đầu phân li đầy tha thiết. 

2.  C m nhận khúc dạo  ầu phân li tha thi t tron   oạn th : 

* Nỗi niề  n  ời   lại: 

+ Gắn bó nồng đƣợm thắm thiết: cách xƣng hô mình – ta vừa quen vừa lạ => 

Tình cảm sâu nặng nhƣ tình yêu lứa đôi, nhƣ tình nghĩa vợ chồng.  

+ Băn khoăn, e ngại: Điệp khúc mình về mình có nhớ mang âm điệu khắc 

khoải, thiết tha => e ngại sự đổi thay trong tình cảm của ngƣời về.   

+ Gợi nhắc kỉ niệm, nhắn nhủ không quên: thời gian đƣợc đo bằng  thiết tha 

mặn nồng , không gian đƣợc mở bằng hình ảnh có ý nghĩa cội nguồn.     

* Tâ  tình n  ời r   i:  

+ Đồng cảm với nỗi niềm ngƣời ở: sự hô ứng ngôn từ thiết tha - tha thiết => 

Đồng vọng, đồng điệu, hòa chung nhịp long.  

+ Buồn nhớ, mừng lo xen lẫn: hai từ láy bâng khuâng, bồn chồn => xúc cảm 

phức hợp dậy sóng.  

+ Bịn rịn, lƣu luyến: hình ảnh áo chàm vừa gọi về lƣu luyến của bao cuộc chia 

li vừa nhắc nhớ nghĩa tình thủy chung của đồng bào; cử chỉ cầm tay không nói mà 

ghi tạc sắt son; nhịp thơ 3/3/2 mang đầy ngập ngừng lƣu luyến, chia mà không thể 

rời. 

 . Đ nh  i   hun    

+ Viết về đề tài quen thuộc nhƣng thể hiện một tình cảm mới - tình cảm gắn bó 

thủy chung của con ngƣời kháng chiến. Nghĩa tình cách mạng hòa vào đạo lí sống 

uống nƣớc nhớ nguồn của dân tộc 

+ Kết cấu đối đáp mình - ta: quen mà lạ.  uen vì mang âm hƣởng ngọt ngào 

của khúc hát giao duyên trong ca dao. Lạ vì mình và ta tuy hai mà một, hai ngƣời 

nhƣng cùng chung một tấm lòng thƣơng nhớ thủy chung; giọng điệu thơ: tâm tình, 

thiết tha, sâu lắng; ngôn từ, hình ảnh thơ: bình dị, giàu sức biểu cảm   

 Nghệ thuật thơ vừa mang phong vị ca dao vừa có màu sắc của thơ ca cổ 

điển vừa đƣợm dấu ấn của thơ hiện đại.   

- Ý nghĩa: Khúc dạo đầu phân li mang âm hƣởng chủ đạo của cả bản tình ca, 

góp phần khẳng định phong cách thơ Tố Hữu. 

III. K t bài  

* Khái quát vấn  ề: 
- Đạo lí sống truyền thống của dân tộc hòa trong tình cảm cách mạng của con 

ngƣời kháng chiến đƣợc thể hiện bằng hình thức thơ vừa truyền thống vừa hiện đại đã 

làm nên sức hấp dẫn riêng cho đoạn thơ.  

- Đó là  thơ cho đời  mà nhà thơ đã dâng tặng bằng cả tài năng và tấm long.  

* Bộc lộ su  n hĩ, tình   m:  
- Thấu hiểu, trân trọng và tự hào về vẻ đẹp tâm hồn con ngƣời Việt Nam ở một 

thời gian khổ mà thấm đƣợm nghĩa tình.   
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- Tình cảm gắn bó với quá khứ, lối sống ân tình thủy chung đƣợc khơi dậy, bồi 

đắp. 

 

 Đề 2 
Cảm nhận của anh/chị về hình ảnh thiên nhiên và con ngƣời Việt Bắc trong 

đoạn thơ sau :   

Nhớ gì như nhớ người yêu 

Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương 

Nhớ từng bản khói cùng sương 

Sớm khuya bếp lửa người thương đi về. 

Nhớ từng rừng nứa bờ tre 

Ngòi Thia sông Ðáy, suối Lê vơi đầy. 

Ta đi, ta nhớ những ngày 

Mình đây ta đó, đắng cay ngọt bùi… 

Thương nhau, chia củ sắn lùi 

Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng. 

Nhớ người mẹ nắng cháy lưng 

Địu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô. 

(Trích Việt Bắc, Ngữ Văn 12, Nxb Giáo dục Việt Nam, năm 2019, tr110-111)  

H ớng dẫn làm bài 

I. M  bài   

* Giới thi u tác gi  T  Hữu và  ài th  Việt Bắc. 
* Nêu vấn  ề nghị luận: Đoạn thơ tái hiện nỗi nhớ trào dâng trong lòng ngƣời 

trở về xuôi, từ đó làm hiện lên hình ảnh thiên nhiên và con ngƣời Việt Bắc. 

II. Thân bài  

1. Dẫn dắt vị trí  oạn th  

- Đoạn thơ nằm từ câu 25 đến câu 36 thể hiện nỗi nhớ thiên nhiên và con ngƣời 

Việt Bắc trào dâng trong lòng ngƣời ra đi. 

2. C m nhận hình  nh thi n nhi n và  on n  ời Vi t Bắc  

* C nh và n  ời Vi t Bắ   ằm sâu trong nỗi nhớ c   n  ời  i: 

- Nỗi nhớ đắm say, mãnh liệt dành cho thiên nhiên và con ngƣời Việt Bắc: so 

sánh độc đáo  Nhớ gì như nhớ người yêu” thể hiện sắc thái đặc biệt của nỗi nhớ. Đó 

là nỗi nhớ của một tình nhân lớn.  

- Cảnh và ngƣời Việt Bắc sống dậy, ùa về trong nỗi nhớ trào dâng da diết: điệp 

từ“nhớ từng”, “nhớ”. 

 Cảnh và ngƣời Việt Bắc chính là một tình nhân lớn trong lòng ngƣời đi. 

* B c tranh thiên nhiên Vi t Bắc gần  ũi, thân thuộ , th   ộng và trữ 

tình:  

- Thiên nhiên gần gũi thân thuộc: 

+ Thiên nhiên gắn liền với nhịp sinh hoạt hàng ngày của con ngƣời: sƣơng 

sớm, nắng chiều, trăng khuya...  

+ Thiên nhiên gắn bó với những gì thân thƣơng nhất: tình yêu, cuộc sống lao 

động, bản làng, những địa danh thân thuộc… 

- Thiên nhiên thơ mộng và yên bình hiện lên trong nhiều thời gian, không gian 

khác nhau:  trăng lên đầu núi”,“nắng chiều lưng nương”,“bản khói cùng sương”. 
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Bút pháp chấm phá gợi đƣợc nét thần thái nhất của thiên nhiên Việt Bắc trong nhiều 

khoảnh khắc khác nhau. Khoảnh khắc nào cũng đẹp. Khoảnh khắc nào cũng thơ 

mộng yên bình. 

- Thiên nhiên hiền hòa và trữ tình lưu dấu ân tình cách mạng:  rừng nứa bờ 

tre ,  ngòi Thia ,  sông Đáy ,  suối Lê . 

* Hình  nh  on n  ời Vi t Bắc gian khó  à n hĩ  tình: 

- Bóng dáng ngƣời thƣơng tảo tần: ngƣời thƣơng đi về trong“sớm khuya , đi 

về bên “bếp lửa”. Hình ảnh con ngƣời Việt Bắc tảo tần chăm chút tổ ấm gia đình, gìn 

giữ nâng niu sự sống yêu thƣơng đã níu lòng ngƣời đi.  

- Ta và mình thƣơng nhau sẻ chia trong gian khó: cách gọi đối xứng mình đây 

ta đó chất chứa bao gắn bó keo sơn; thành ngữ đắng cay ngọt bùi đúc kết bao tâm 

tình; những hình ảnh cụ thể“chia củ sắn lùi”,“bát cơm sẻ nửa”,“chăn sui đắp cùng” 

đong đầy bao ân tình, hai chữ“thương nhau  lắng đọng bao nghĩa tình.  

- Hình ảnh ngƣời mẹ vất vả lam lũ, chịu thƣơng, chịu khó  

 . Đ nh  i   hun  
- Nghệ thuật thể hiện thiên nhiên và con ngƣời Việt Bắc: nghệ thuật đối xứng, 

bút pháp chấm phá của thơ ca cổ điển kết hợp với ngôn ngữ hình ảnh mang đậm dấu 

ấn của thơ ca dân gian.  

- Thiên nhiên thơ mộng và trữ tình, con ngƣời ấm áp và ân tình hòa quyện 

trong nỗi nhớ của ngƣời đi đã làm nên những giai điệu thƣơng nhớ thiết tha rất riêng 

cho bản tình ca về Việt Bắc của nhà thơ.  

- Vẻ đẹp của thiên nhiên và con ngƣời trong đoạn thơ đã thể hiện đƣợc chất trữ 

tình chính trị, màu sắc dân tộc đậm đà của phong cách thơ Tố Hữu.   

 

III. K t bài   

* Khái quát vấn  ề:  

- Đoạn thơ là một khúc tình ca đắm say và da diết về thiên nhiên và con ngƣời 

Việt Bắc tƣơi đẹp và nghĩa tình. 

* Bộc lộ su  n hĩ, tình   m:   
- Thêm yêu và tự hào về vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và con ngƣời của quê 

hƣơng đất nƣớc qua thơ của Tố Hữu. 

 

Đề 3:  

Trong đoạn trích Việt Bắc, Tố Hữu có viết: 

Những đường Việt Bắc của ta 

Đêm đêm rầm rập như là đất rung 

Quân đi điệp điệp trùng trùng 

Ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan. 

Dân công đỏ đuốc từng đoàn 

Bước chân nát đá, muôn tàn lửa bay. 

Nghìn đêm thăm thẳm sương dày 

Đèn pha bật sáng như ngày mai lên. 

Tin vui chiến thắng trăm miền 

Hòa Bình, Tây Bắc, Điện Biên vui về 

Vui từ Đồng Tháp, An Khê 
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Vui lên Việt Bắc, đèo De, núi Hồng. 

(Trích Việt Bắc – Tố Hữu, Ngữ văn 12, Tập một,  

NXB Giáo dục Việt Nam, 2018, tr.112, 113) 

 Trình bày cảm nhận của anh/chị về hình ảnh Việt Bắc ra trận hào hùng đƣợc 

thể hiện trong đoạn thơ trên.  

 

H ớng dẫn làm bài 

I. M  bài  

* Giới thi u tác gi  T  Hữu và  ài th  Việt Bắc. 

* Nêu vấn  ề nghị luận: Đoạn thơ thể hiện hình ảnh Việt Bắc ra trận hào hùng 

hiện lên trong nỗi nhớ của các cán bộ kháng chiến về xuôi. 

II. Thân bài  

1. Dẫn dắt vị trí  oạn th  

- Đoạn thơ nằm ở nửa sau của đoạn trích Việt Bắc thể hiện nỗi nhớ về Việt Bắc 

ra trận hào hùng làm nên chiến thắng quyết định của cuộc kháng chiến chống pháp. 

2. C m nhận Vi t Bắc ra trận hào hùng  

* Khung c nh Vi t Bắc ra trận hào hùng (8 câu trên): 
- Không gian rộng lớn: những đường Việt Bắc…  

- Không khí sôi nổi, khẩn trƣơng, ngập tràn ánh sáng (phân tích, cảm nhận các 

từ láy, so sánh, ẩn dụ, cƣờng điệu, đối lập... ) 

- Cuộc kháng chiến toàn dân: nhân dân Việt Bắc đã đồng lòng, đồng sức ra trận 

cùng với các chiến sĩ bộ đội tạo nên một khí thế ra trận hào hùng, quyết tâm. 

* Niềm vui chi n thắng (4 câu sau): 
- Những chiến thắng dồn dập (điệp từ…)  

- Điệp khúc vui lan rộng (liệt kê địa danh) 

 . Đ nh  i  chung: 

- Nghệ thuật thơ vừa có màu sắc của thơ ca cổ điển vừa đƣợm dấu ấn của thơ 

hiện đại, thể thơ lục bát đi những nhịp mạnh mẽ, hào hùng… 

- Hình ảnh Việt Bắc ra trận hào hùng đƣợc thể hiện trong đoạn thơ đã ghi dấu 

ấn sâu đậm vẻ đẹp hồn thơ Tố Hữu - dấu ấn lịch sử thời đại - chân dung  tâm hồn dân 

tộc. 

III. K t bài   

* Khái quát vấn  ề:  
- Đoạn thơ là một khúc hùng ca hào hùng về hình ảnh Việt Bắc ra trận trong 

kháng chiến chống Pháp. 

* Bộc lộ su  n hĩ, tình   m:   
- Thêm yêu và tự hào về tinh thần ra trận,  về ân tình cách mạng của nhân dân 

Việt Bắc qua thơ của Tố Hữu. 

 


