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A/ T¸c gi¶ Tè H÷u. 
I/ TiÓu sö. 
- NguyÔn Kim Thµnh 4/10/1920, HuÕ. 

- ¤ng th©n sinh häc ch÷ H¸n, ham th¬, thÝch su tÇm ca dao tôc ng÷  tõ nhá 

®· ®îc d¹y lµm th¬ theo lèi cæ. 

- MÑ: con nhµ nho, thuéc nhiÒu ca dao, tôc ng÷. 

- HuÕ: quª h¬ng cã ¶nh hëng s©u s¾c ®Õn hån th¬ cña «ng. 

- 1936, gi¸c ngé lý tëng c¸ch m¹ng. 1938, gia nhËp §¶ng. 

- 4/1939 bÞ b¾t vµ bÞ giam qua nhiÒu nhµ lao. 

- 3 / 1942 «ng vît ngôc §¾c Lay t×m ra Thanh Ho¸ tiÕp tôc ho¹t ®éng. 

- 8 / 1945 lµm chñ tÞch uû ban khëi nghÜa ë HuÕ 

- Kh¸ng chiÕn bïng næ, «ng lªn ViÖt B¾c c«ng t¸c ë c¬ quan trung ¬ng §¶ng 

®Æc tr¸ch vÒ v¨n ho¸ v¨n nghÖ. 

- Sau ®ã «ng lu«n gi÷ nh÷ng cu¬ng vÞ chñ yÕu trong bé m¸y l·nh ®¹o cña §¶ng 

vµ nhµ níc. Tõng lµm Uû viªn Bé chÝnh trÞ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam,  phã 

chñ tÞch héi ®ång Bé trëng 

¤ng ®îc nhµ níc trao tÆng gi¶i thëng Hå ChÝ Minh ®ît 1 _ 1996 

II/ Con ®êng th¬ :Th¬ Tè H÷u g¾n bã chÆt chÏ víi cuéc ®Êu tranh c¸ch 
m¹ng 

1/ ChÆng ®êng (1937 - 1946) víi tËp Tõ Êy 
_ Mêi n¨m ®Çu lµm th¬ còng lµ 10 n¨m ®Çu tham gia c¸ch m¹ng 

_ §ã lµ tiÕng reo vui cña mét t©m hån thanh niªn khao kh¸t lÏ sèng, b¾t gÆp lý 

tëng cao ®Ñp vµ h¨ng h¸i quyÕt t©m phÊn ®Êu hi sinh v× lý tëng cao ®Ñp Êy 

víi tinh thÇn l¹c quan. 
- “Từ ấy” gồm 3 phần : Máu lửa, Xiềng xích, Giải phóng. Giọng điệu thơ sôi nổi, lôi 

cuốn, lãng mạn 

2/ ChÆng ®êng (1947 - 1954) víi tËp ViÖt B¾c 
_ S¸ng t¸c trong giai ®o¹n kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p 

_ ViÕt vÒ quÇn chóng c«ng – n«ng – binh vµ quª h¬ng ViÖt B¾c. 

_ BiÓu d¬ng nh÷ng con ngêi b×nh thêng nhng ®· lµm ®îc nh÷ng viÖc phi 

thêng. ®Ò cËp ®Õn nh÷ng t×nh c¶m lín cña con ngêi ViÖt Nam kh¸ng chiÕn. 
(Ca ngợi những con người kháng chiến: Đảng và Bác Hồ, anh vệ quốc quân, bà mẹ nông 

dân, chị phụ nữ, em liên lạc… Nhiều tình cảm sâu đậm được thể hiện: tình quân dân, miền 

xuôi và miền ngược, tình yêu đất nước, tình cảm quốc tế vô sản,….  ) 

_ H×nh thøc nghÖ thuËt cña tËp th¬ mang ®Ëm mµu s¾c d©n téc vµ ®¹i chóng. 

Giäng ®iÖu th¬ mang ©m hëng sö thi. 
- Tác phẩm tiêu biểu: Việt Bắc, Hoan hô chiến sĩ  Điện Biên, Phá đường,…. 

3/ ChÆng ®êng 1955 - 1961 víi tËp Giã léng 
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_ ViÕt vÒ c«ng cuéc x©y dùng  chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c vµ ®Êu tranh thèng 

nhÊt ®Êt níc ë miÒn Nam. 

_ NghÖ thuËt biÓu hiÖn giµ dÆn nhuÇn nhuyÔn h¬n trong c¶m høng l·ng m¹n 

ph¬i phíi l¹c quan vµ th¾m thiÕt ©n t×nh. TiÕp tôc ph¸t triÓn c¶m høng sö thi vµ 

khuynh híng kh¸i qu¸t víi c¸i t«i tr÷ t×nh ®a d¹ng. 

4/ ChÆng ®êng tõ 1962 - 1977 víi tËp Ra trËn(1962 - 1971),ViÖt Nam m¸u 
vµ hoa(1972- 1977) 
_ S¸ng t¸c trong nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn chèng MÜ quyÕt liÖt hµo hïng cho tíi 

ngµy th¾ng lîi 

_ Ca ngîi chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng, cæ vò cuéc chiÕn ®Êu chèng MÜ cøu 

níc ë c¶ hai miÒn Nam B¾c. 
- Tác phẩm tiêu biểu: Bài ca Xuân 68, Kính gởi cụ Nguyễn Du, Theo chân Bác, Nước non 

ngàn dặm,… 

5/ Tõ 1978 ®Õn nay “Một tiếng đờn” (1992) và “Ta với ta” (1999): 
Tr÷ t×nh chÝnh trÞ vÉn lµ nÐt æn ®Þnh trong th¬ Tè H÷u nhng kh«ng cßn lµ nÐt 

næi tréi duy nhÊt mµ thiªn vÒ chiêm nghiÖm cuéc sèng, lÏ ®êi. Giäng th¬ trÇm 

l¾ng h¬n 
  Niềm tin vào lí tưởng và con đường cách mạng, tin vào chữ nhân luôn toả sáng ở mỗi 

hồn người. 

III/ Phong c¸ch th¬ Tè H÷u: 
1/ Tè H÷u lµ nhµ th¬ cña lÝ tëng céng s¶n 
_ ¤ng tríc hÕt lµ mét chiÕn sÜ – thi sÜ, lµm th¬ lµ ®Ó phôc vô sù nghiÖp c¸ch 

m¹ng, phôc vô lÝ tëng cña §¶ng 

2/  Th¬ Tè H÷u tiªu biÓu cho khuynh híng tr÷ t×nh chÝnh trÞ:  
_ Lµ sù tiÕp tôc vµ kÕ thõa truyÒn thèng th¬ c¸ch m¹ng cña nh÷ng nhµ yªu níc 

®Çu thÕ kØ XX 

_ C¸c vÊn ®Ò vµ sù kiÖn chÝnh trÞ quan träng cña ®Êt níc ®· trë thµnh ®Ò tµi vµ 

kh¬i gîi c¶m høng nghÖ thuËt thùc sù. 

_ Néi dung  tr÷ t×nh chÝnh trÞ trong th¬ Tè H÷u thêng t×m ®Õn khuynh híng sö 

thi vµ c¶m høng l·ng m¹n 

+ Khuynh híng sö thi: 
       C¸i t«i tr÷ t×nh trong th¬ Tè H÷u thêng nh©n danh céng ®ång, nh©n danh 

§¶ng, d©n téc. 

       - Nh©n vËt tr÷ t×nh thêng lµ nh÷ng ngêi tËp trung nh÷ng phÈm chÊt cña 

giai cÊp cña céng ®ång ®îc n©ng lªn thµnh h×nh tîng anh hïng mang tÇm 

vãc thêi ®¹i. 

+ C¶m høng l·ng m¹n:  

       Th¬ lu«n híng tíi t¬ng lai. 

       Kh¬i gîi niÒm vui vµ lßng tin tëng, sù say mª víi con ®êng c¸ch m¹ng 
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       NghÖ thuËt chó träng t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m c¶m xóc cña ng¬× ®äc, khai        

th¸c gi¸ trÞ gîi c¶m cña nh¹c ®iÖu th¬ 

3/ Th¬ Tè H÷u lµ giäng ®iªu t©m t×nh, ngät ngµo tha thiÕt. 
4/ Th¬ Tè H÷u giµu tÝnh d©n téc: thÓ th¬, lèi biÓu ®¹t, c¸ch so s¸nh, h×nh ¶nh 

quen thuéc 

 

B/ Ph©n tÝch ®o¹n th¬ sau trong bµi th¬ ViÖt B¾c cña Tè 

H÷u: 
     “ Mình về mình có nhớ ta                     Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang 

Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.          Ve kêu rừng phách đổ vàng 

      Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi          Nhớ cô em gái hái măng một mình 

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.           Rừng thu trăng rọi hòa bình 

      Ngày xuân mơ nở trắng rừng          Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung” 

                                  (Trích Việt Bắc – Tố Hữu ) 

Đoạn thơ trên lêi cña ngêi ®i ®èi víi kÎ ë ; cña c¸n bé miÒn xu«i víi ngêi ViÖt B¾c. Và 

cũng qua đoạn thơ trên, tác giả dã lµm næi bËt vÎ ®Ñp của bøc tranh thiên nhiên và con người 

Việt Bắc qua nçi nhí tha thiÕt s©u nÆng(bức tranh tứ bình). 

I/ Mở bài :   
_  Tố Hữu là nhà thơ của lý tưởng cộng sản, lá cờ đầu của nền thơ ca cách mạng Việt Nam. 

_ Mỗi thời kỳ lịch sử đi qua, Tố Hữu đều để lại dấu ấn riêng mang đậm hồn thơ trữ tình 

chính trị:Từ ấy, Việt Bắc, Gió lộng, Ra trận, Máu và hoa…  

_ Việt Bắc là đỉnh cao của thơ Tố Hữu nói riêng và thơ ca chống Pháp nói chung. Trong đó 

đoạn thơ:      “ Mình về mình có nhớ ta   

                     …….     

                      Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung” 

đã phản ánh sinh động vẻ đẹp của thiên nhien và con người Việt Bắc qua nỗi nhơ da diết 

cồn cào của tác giả 

II/ Thân bài              
1/ (Xuất xứ chủ đề) Bài thơ được làm vào tháng 10.1954, khi TW Đảng và Chính phủ cùng 

cán bộ chiến sĩ rời chiến khu để về tiếp quản thủ đô Hà Nội. Lấy cảm hứng từ không 

khí của buổi chia tay lịch sử ấy, Tố Hữu đã xúc động viết nên bài thơ này.  

 2/ ( Khái quát ý của đoạn thơ trước) C¶ bµi th¬ trµn ngËp nçi nhí. Nçi nhí trong kÎ ë vµ 

ngêi ®i trong c©u hái vµ trong c¶ lêi ®¸p. Nçi nhí cø trë ®i trë l¹i cån cµo da diÕt. 

Dêng nh thÊu hiÓu nỗi lòng ngêi ë l¹i, ngêi ra ®i không chỉ khẳng định long 

chung thủy mà còn thể hiện nỗi nhơ da diết qua thiên nhiên và con người Việt Bắc  
2/ ( Phân tích chi tiết) 
a/ Bao trïm ®o¹n th¬ lµ nçi nhí cña ngêi c¸n bé kh¸ng chiÕn. 

_ Nçi nhí xuyªn suèt tõ c©u ®Çu ®Õn c©u cuèi cña ®o¹n th«ng qua ®iÖp tõ nhí. 

_ §Æc biÖt côm tõ “ta vÒ” ®îc l¸y l¹i hai lÇn ë ®Çu c©u nh kh¬i gîi, nh nh¾c khÐo: m×nh 
cã nhí ta kh«ng. Riªng ta, ta vÉn nhí ngêi l¾m. 
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_ C¸ch xng h« M×nh - ta th©n thiÕt, ngät ngµo dÔ th¬ng  cuéc chia tay gi÷a c¸n bé 
kh¸ng chiÕn víi ngêi ViÖt B¾c, gi÷a miÒn xu«i vµ miÒn ngîc ®· trë thµnh cuéc gi· b¹n 
®Çy lu luyÕn. 
b/ Nhng cã lÏ l¾ng ®äng nhÊt trong nçi nhí, trong hoµi niÖm cña t¸c gi¶ ®ã lµ hoa vµ 

ngêi: thiªn nhiªn vµ con ngêi ViÖt B¾c. 

*/ Thiªn nhiªn. 
- Bèn mïa ®Êt níc hiÖn lªn víi nh÷ng nÐt ®éc ®¸o, nh÷ng h¬ng vÞ riªng 

+ Mïa §«ng: rõng xanh biÕc - b«ng chuèi ®á t¬i - ¸nh n¾ng vµng rùc rì. 
+ Mïa Xu©n: khu rõng bõng s¸ng bëi mµu tr¾ng tinh khiÕt cña hoa m¬. 
+ HÌ vÒ: ve kªu - rõng ph¸ch ®æ vµng. 
+ Thu ®Õn: thiªn nhiªn ®îc th¾p s¸ng bëi mµu vµng dÞu cña ¸nh tr¨ng. 
 B»ng nh÷ng h×nh ¶nh, nh÷ng chi tiÕt chän läc, t¸c gi¶ ®· vÏ nªn mét bøc tranh thiªn 
nhiªn víi nh÷ng mµu s¾c chãi läi rùc rì xanh, ®á, vµng, tr¾ng. Nh÷ng mµu sắc Êy ®Ëp m¹nh 

vµo gi¸c quan ngêi ®äc, khiÕn ta cã c¶m gi¸c nh ®ang ®îc chiªm ngìng mét bøc tranh 
thiªn nhiªn sèng ®éng cña nói rõng ViÖt B¾c. 

- Thiªn nhiªn Êy cßn ®îc miªu t¶ theo chiÒu däc cña thêi gian. 

+ Buæi s¸ng: m¬ në tr¾ng rõng. 
+ Buæi tra: ¸nh n¾ng vµng rùc rì. 
+ Khi vÒ ®ªm tr¨ng räi bµng b¹c kh¾p n¬i. 
 Nói rõng ViÖt B¾c nh mét sinh thÓ ®ang biÕn ®ái trong tõng kho¶nh kh¾c. 
*/ Phong c¶nh tuyÖt vêi, ®¸ng yªu Êy cµng trë nªn hµi hoµ sinh ®éng h¼n lªn khi xuÊt 

hiÖn con ngêi. 

- Mçi c©u th¬ t¶ c¶nh ®i cÆp víi mét c©u th¬ t¶ ngêi  c¶nh vµ ngêi ®an xen hµi 

hoµ, con ngêi lµ ®o¸ hoa ®Ñp nhÊt cã h¬ng th¬m ngät ngµo.  

- Con ngêi g¾n víi c«ng viÖc lao ®éng 
+ KÎ dao gµi th¾t lng + Ngêi ®an nãn  + C« em g¸i h¸i m¨ng mét m×nh vµ tiÕng h¸t 
cña ai ®ã vang lªn gi÷a rõng nói x«n xao. 
_ Hä lµ nh÷ng con ngêi lµm chñ thiªn nhiªn, lµm chñ cuéc ®êi  h×nh ¶nh con ngêi 

lµ nÐt ®Ñp chñ ®¹o cña bøc tranh ViÖt B¾c, chÝnh hä ®· th¾p s¸ng thiªn nhiªn lµm thiªn 

nhiªn thªm rùc rì chÝnh hä ®· gîi lªn ®îc nçi nhí da diÕt cho ngêi ra ®i. 
 ta c¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp b×nh dÞ mµ trong s¸ng cña t©m hån con ngêi ViÖt B¾c, 
  Kh¬i gîi h×nh ¶nh thiªn nhiªn vµ con ngêi n¬i ®©y, Tè H÷u thÓ hiÖn mét t×nh c¶m 

thiÕt tha ©n t×nh s©u nÆng vµ... 

III/ Kết luận 

C/ Ph©n tÝch ®o¹n th¬ sau: 
      “ Những đường Việt Bắc của ta                   Nghìn đêm thăm thẳm sương dày  

Đêm đêm rầm rập như là đất rung               Đèn pha bật sang như ngày mai lên” 

       Quân đi điệp điệp trùng trùng                    Tin vui chiến thắng trăm miền 

Ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan            Hòa Bình, Tây Bắc, Điện Biên vui về 

       Dân công đỏ đuốc từng đoàn                      Vui từ Đồng Tháp, An Khê 

Bước chân nát đá muôn tàn lửa bay            Vui lên Việt Bắc, đèo De núi Hồng 

                                    (Trích Việt Bắc – Tố Hữu ) 
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Nhµ th¬ nhí ®Õn nh÷ng nÎo ®êng ViÖt B¾c, nh÷ng nÎo ®êng hµnh qu©n chiÕn 

dÞch. Vµ ®Çu tiªn nhµ th¬ 

I/ Mở bài :   
_  Tố Hữu là nhà thơ của lý tưởng cộng sản, lá cờ đầu của nền thơ ca cách mạng Việt Nam. 

_ Mỗi thời kỳ lịch sử đi qua, Tố Hữu đều để lại dấu ấn riêng mang đậm hồn thơ trữ tình 

chính trị:Từ ấy, Việt Bắc, Gió lộng, Ra trận, Máu và hoa…  

_ Việt Bắc là đỉnh cao của thơ Tố Hữu nói riêng và thơ ca chống Pháp nói chung. Trong đó 

đoạn thơ:      “ Những đường Việt Bắc của ta   

                     …….     

                      Vui lên Việt Bắc, đèo De núi Hồng” 

Đã phản ánh sinh động một thời Việt Bắc ra trận chiến đấu và chiến thắng 

II/ Thân bài              
1/ (Xuất xứ chủ đề) Bài thơ được làm vào tháng 10.1954, khi TW Đảng và Chính phủ cùng 

cán bộ chiến sĩ rời chiến khu để về tiếp quản thủ đô Hà Nội. Lấy cảm hứng từ không 

khí của buổi chia tay lịch sử ấy, Tố Hữu đã xúc động viết nên bài thơ này.  

 2/ ( Khái quát ý của đoạn thơ trước) Nếu như ở những đoạn thơ trước, Tố Hữu mang đến 

cho người đọc vẻ đẹpcủa thiên nhiên và con người Việt Bắc, của tình nghĩa quân dân 

qua những kỷ niệm ngọt ngào gắn bó. Thì ở đoạn thơ này, nhà thơ đã đột ngột chuyển 

hướng. Không còn những dòng thơ ngọt ngào như ca dao nữa mà nó đã mang âm 

hưởng của cảm hứng sử thi hào hung : Một Việt Bắc ra trận, một dân tộc ra trận 

quyết chiến và quyết thắng 

2/ ( Phân tích chi tiết) 

a/ Việt bắc ra trận với  hào khí của bốn nghìn năm lịch sử  

Nh÷ng ®êng ViÖt B¾c cña ta 

                 §ªm ®ªm rÇm rËp nh lµ ®Êt rung. 

_ §ªm ®ªm - rÇm rËp nh÷ng tõ l¸y kÕt hîp víi h×nh ¶nh so s¸nh cêng ®iÖu nh lµ 

®Êt rung kh«ng chØ gîi ra kh«ng gian, thêi gian cña cuéc kh¸ng chiÕn mµ nã cßn gîi 

ra thËt hay, thËt hµo hïng ©m vang, søc m¹nh cña  cuéc kh¸ng chiÕn thÇn th¸nh vµ 

søc m¹nh nh©n nghÜa 4000 n¨m cña d©n téc. 

Ấn tượng về sức mạnh của dân tộc còn được gợi ra từ hình ảnh  

_ “Những đường Việt Bắc của ta” Hình ảnh thơ vừa mang ý nghĩa ta thực vừa 

mang ý nghĩa tượng trưng khái quát: con đường đi lên kháng chiến và cách mạng, con 

đường dẫn tới thành công 

Hình ảnh một đất nước trong kháng chiến, bỗng trở nên rực sáng và hào hùng hơn bởi  

b/ những đoàn quân ra trận: 

                                      Qu©n ®i ®iÖp ®iÖp trïng trïng 

                ¸nh sao ®Çu sóng b¹n cïng mò nan 

_ §iÖp ®iÖp trïng trïng  

Bé ®éi ta trang bÞ vËt chÊt cßn thiÕu thèn,, cßn ph¶i ®éi mò nan ®an b»ng tre lîp v¶i nhng 

®oµn qu©n ®iÖp ®iÖp trïng trïng chÝnh lµ h×nh ¶nh tîng trng cho sù trëng thµnh vît bËc 

cña qu©n ®éi ta cña d©n téc ta trong cuéc kh¸ng chiÕn  

Tõ l¸y gîi sù ®«ng ®¶o, ngêi ngêi líp líp nh sãng cuén t¹o søc m¹nh v« ®Þch           



 
 

P
ag

e6
 

_¸nh sao ®Çu sóng         H×nh ¶nh th¬ võa thùc võa l·ng m¹n   

Cã thÓ lµ ¸nh sao ®ªm ph¶n chiÕu vµo nßng sóng thÐp. Cã thÓ lµ ¸nh sao cña bÇu trêi ViÖt 

B¾c, còng cã thÓ ¸nh sao cña lý tëng chiÕn ®Êu v× ®éc lËp tù do nh soi s¸ng nÎo ®êng 

hµnh qu©n ra trËn cña anh bé ®éi. 

Tham gia vµo cuéc kh¸ng chiÕn, bªn c¹nh ®éi qu©n chñ lùc cßn cã mét bé phËn kh«ng thÓ 

thiÕu, gãp phÇn quan träng lµm nªn chiÕn th¾ng hµo hïng cña d©n téc ta, ®ã lµ 

c/ H×nh ¶nh ®oµn d©n c«ng phôc vô tiÒn tuyÕn : 

        D©n c«ng ®á ®uèc tõng ®oµn 

    Buíc ch©n n¸t ®¸ mu«n tµn löa bay 

Nh÷ng bã ®uèc ®á rùc soi ®êng ®· lµm s¸ng bõng lªn h×nh ¶nh nh÷ng ®oµn d©n c«ng tiÕp 

l¬ng t¶i ®¹n. Ta cã thÓ h×nh ë ®ã cã ®ñ c¶ giµ trÎ trai g¸i, hä ®Õn tõ nhiÒu miÒn quª víi ®ñ 

mäi ph¬ng tiÖn chuyªn chë gång g¸nh, quyÕt t©m kiªn cêng vît nói cao ®Ìo dèc, ®¶m 

b¶o søc m¹nh vËt chÊt cho bé ®éi chiÕn ®Êu vµ chiÕn th¾ng. Nªn h×nh ¶nh 

_ D©n c«ng ®á ®uèc   t¶ thùc, ngµy lµ cña giÆc, ®ªm lµ cña ta 

_ Mu«n tµn löa bay   H×nh ¶nh th¬ thËt ®Ñp, thËt l·ng m¹n. Hä ®i kh¸ng chiÕn 

ch¼ng kh¸c g× ®i trong ®ªm héi hoa ®¨ng . 

Cuéc kh¸ng chiÕn cña ta lµ cuéc kh¸ng chiÕn toµn d©n, lµ cuéc chiÕn tranh nh©n d©n, nã 

ph¸t huy cao ®é søc m¹nh cña c¶ d©n téc chiÕn ®Êu cho sù nghiÖp chÝnh nghÜa : 

_ Bíc ch©n n¸t ®¸   Mang ©m hëng ca dao, ®ã lµ bíc ch©n cña nh÷ng con ngêi  

®¹p b»ng mäi ch«ng gai ®Ó ®i tíi    ¢m hëng sö thi 

Ta cµng ®¸nh cµng m¹nh, cµng ®¸nh cµng chiÕn th¾ng gißn gi·. Nh÷ng ngµy ®Çu chØ cã vò 

khÝ th« s¬, sau lùc lîng ta cµng thªm hïng hËu, ph¸t triÓn thµnh nh÷ng nh÷ng binh ®oµn, 

cã ph¸o binh, cã ®oµn xe ra tiÒn tuyÕn. 

d/ H×nh ¶nh ®oµn xe ra ho¶ tuyÕn 
    Ngh×n ®ªm th¨m th¼m s¬ng dµy 

   §Ìn  pha  bËt  s¸ng  nh  ngµy  mai  lªn. 

_ Ngh×n ®ªm th¨m th¼m s¬ng dµy  §ã lµ nh÷ng ngµy ®en tèi, nh÷ng khã 

kh¨n thiÕu thèn cña c¸ch m¹ng vµ kh¸ng chiÕn. 

_ §Ìn pha  ®Ìn cña ®oµn xe kÐo ph¸o cña ®oµn xe vËn t¶i bËt s¸ng ph¸ tan 

nh÷ng líp s¬ng mï, ®Èy lïi nh÷ng khã kh¨n t¨m tèi 

_ Nh ngµy mai lªn  b×nh minh chiÕn th¾ng. 

Hai c©u th¬ t¹o ra  t¬ng quan ®èi lËp gi÷a bãng tèi vµ ¸nh s¸ng : NÕu c©u trªn 

kh¾c ho¹ bãng ®ªm ®en tèi th¨m th¼m gîi kiÕp sèng n« lÖ cña c¶ d©n téc díi ¸ch ®« hé 

cña kÎ thï th× c©u díi l¹i bõng lªn ¸nh s¸ng cña niÒm tin vµo ngµy mai chiÕn th¾ng huy 

hoµng  ®Ó nªu bËt xu thÕ chiÕn th¾ng tÊt yÕu cña d©n téc ta tríc mäi kÎ thï h¾c 

¸m. §ång thêi kh¼ng ®Þnh nh÷ng ngµy t¬i s¸ng h¹nh phóc  nhÊt ®Þnh sÏ tíi víi d©n téc 

chóng ta 

 H×nh ¶nh th¬ võa mang ®Ëm chÊt sö thi võa giµu tÝnh l·ng m¹n, võa cã ý nghÜa t¶ 

thùc, võa cã ý nghÜa tîng trng cho mét t¬ng lai t¬i s¸ng cña ®Êt níc. Con ®êng 

ViÖt B¾c, con ®êng ra trËn ®Çy m¸u löa vµ chiÕn c«ng còng lµ con ®êng ®i tíi ngµy 

mai huy hoµng.….. 
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e/    Bốn câu thơ cuối khép lại bằng niềm vui chiến thắng : 

“Tin vui chiến thắng trăm miền …  Vui lên Việt Bắc, đèo De, núi Hồng” 

Tố Hữu sử dụng bốn câu thơ để miêu tả không khí chiến thắng đang dồn dập trên khắp đất 

nước. Cũng là một thủ pháp liệt kê nhưng những địa danh ở đây không gắn với chữ “nhớ” 

như ở những dòng thơ mở đầu của đoạn mà gắn với những chữ “vui” để thấy tin vui 

đang như bay lên từ khắp trăm miền. Kết cấu của bốn câu thơ này cũng là một kết cấu 

khá chặt chẽ. Câu một là cảm xúc bao quát: “Tin vui chiến thắng trăm miền”, còn ở câu sau 

nhằm thể hiện sự lan toả của những tin vui khắp trăm miền ấy. Vì thế những địa danh liên 

tiếp xuất hiện gắn liền với các tin vui chiến thắng. Sự liệt kê các địa danh chiến thắng 

cũng chứa đựng những giá trị tư tưởng-nghệ thuật. Đó là sự sắp xếp nhằm làm nổi bật 

tin vui như bay đi trong một tốc độ “siêu tốc”. Vừa mới đó là Hòa Bình - Tây Bắc – Điện 

Biên, tiếp sau đã là Đồng Tháp (Nam Bộ), An Khê (Tây Nguyên), lại đã là Việt Bắc, đèo De 

núi Hồng. 

III/ Kết luận       Tóm lại, đoạn thơ đã rất thành công khi thể hiện một Việt Băc, một 

dân tộc ra trân, chiến đấu và chiến thắng niềm trong những ngày kháng chiến chống thực 

dân pháp gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng.  Thành công của đoạn thơ trên là nhờ vào một số 

thủ pháp nghệ thuật thể hiện: thể thơ lục bát truyền thống; ngôn ngữ sử thi hào hùng; hình 

ảnh thơ giàu sức sống; nhịp thơ dồn dập, nhiều điệp từ, điệp ngữ… tất cả đã tạo nên một 

đoạn thơ hùng tráng về những ngày sục sôi đánh pháp. Hơn nửa thế kỷ trôi qua rồi mà sức 

sống mãnh liệt của thời đại ấy vẫn còn rực lửa trong trái tim mỗi con người Việt Nam. 

D/ ViÖt B¾c tiªu biÓu cho giäng th¬ t©m t×nh ngät ngµo, tha 

thiÕt vµ nghÖ thuËt biÓu hiÖn giµu tÝnh d©n téc cña th¬ Tè 

H÷u. Chøng minh qua ®o¹n trÝch ViÖt B¾c. 
1. ViÖt B¾c tiªu biÓu cho giäng th¬ t©m t×nh ngät ngµo tha thiÕt. 

 Nãi ®Õn t×nh nghÜa c¸ch m¹ng nhng thi sÜ l¹i dïng giäng cña t×nh th¬ng, lêi 

cña ngät ngµo. 
- Bµi th¬ ®îc viÕt theo lèi ®èi ®¸p dao duyªn. 

- Lèi xng h« m×nh -  ta - kÎ ®i ngêi ë quÊn quÝt bªn nhau tuy hai mµ mét  ®Ó béc lé 

®Çy ®ñ t©m tr¹ng  t¹o sù h« øng ®ång väng. 

 Giäng th¬ t©m t×nh ngät ngµo Êy t¹o nªn ©m hëng tr÷ t×nh s©u ®Ëm cña 

khóc h¸t ©n t×nh c¸ch m¹ng (nh÷ng c©u hái më ®Çu cña lêi ®èi ®¸p nh nh¾n nhñ d·i 
bµy): M×nh vÒ m×nh cã nhí ta, M×nh ®i cã nhí nh÷ng ngµy, M×nh vÒ rõng nói nhí ai, Ta 
®i ta nhí nh÷ng ngµy, M×nh ®©y ta ®ã ®¾ng cay ngät bïi. 
Cã nh÷ng nçi nhí da diÕt, s©u nÆng: 
 Nhí g× nh nhí ngêi yªu...b¾p ng«. 

2. NghÖ thuËt biÓu hiÖn tÝnh d©n téc. 

 ThÓ th¬: sö dông thÓ th¬ lôc b¸t nhuÇn nhuyÔn, cã sù biÕn ho¸ s¸ng t¹o cho phï hîp 

víi néi dung. 

- Cã c©u thiÕt tha s©u l¾ng: bèn c©u më ®Çu. 

- Cã c©u nhÑ nhµng th¬ méng: Nhí g× nh nhí ngêi yªu...b¾p ng«. 

- Cã ®o¹n hïng tr¸ng nh mét khóc anh hïng ca: Nh÷ng ®êng ViÖt B¾c...mai lªn. 
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 H×nh ¶nh th¬:  
- Sö dông mét c¸ch tù nhiªn vµ s¸ng t¹o. 

+ Nh×n c©y nhí nói, nh×n s«ng nhí nguån  Uèng níc nhí nguån. 

+ Bíc ch©n n¸t ®¸...  Tr«ng cho ch©n cøng ®¸ mÒm. 

- Cã h×nh ¶nh ®îc ch¾t läc tõ cuéc sèng thùc, còng mang ®Ëm tÝnh d©n téc. 
+ MiÕng c¬m chÊm muèi, mèi thï nÆng vai. 
+ H¾t hiu lau x¸m, ®Ëm ®µ lßng son. 
+ Th¬ng nhau...®¾p cïng. 

 Ng«n ng÷: TÝnh d©n téc ®îc thÓ hiÖn râ nhÊt trong cÆp ®¹i tõ nh©n xng m×nh - ta vµ 

®¹i tõ phiÕm chØ “ai”. 

 

e/ Phân tích đoạn thơ sau: 

    M×nh ®i cã nhí nh÷ng ngµy                        M×nh ®i, cã nhí nh÷ng nhµ 
Ma nguån suèi lò, nh÷ng m©y cïng mï   H¾t hiu lau x¸m, ®ậm ®µ lßng son 

    M×nh vÒ, cã nhí chiÕn khu                          M×nh vÒ, cã nhí nói non 
M/ c¬m chÊm muèi, mối thù nÆng vai ?      Nhí khi kh¸ng Nhật, thuë cßn Việt Minh 

    M×nh vÒ, rõng nói nhí ai                             M×nh ®i, m×nh cã nhí m×nh  
Tr¸m bïi ®Ó rông, m/mai ®Ó giµ.              Tân Trào, Hồng Th¸i, mái ®×nh, c©y ®a      

                          Ngêi ë l¹i  ®· kh¬i dËy mét qu¸ v·ng ®Çy kû niÖm : 
I/ Mở bài :   
_  Tố Hữu là nhà thơ của lý tưởng cộng sản, lá cờ đầu của nền thơ ca cách mạng Việt Nam. 

_ Mỗi thời kỳ lịch sử đi qua, Tố Hữu đều để lại dấu ấn riêng mang đậm hồn thơ trữ tình 

chính trị:Từ ấy, Việt Bắc, Gió lộng, Ra trận, Máu và hoa…  

_ Việt Bắc là đỉnh cao của thơ Tố Hữu nói riêng và thơ ca chống Pháp nói chung. Thông 

qua hình thức đối đáp giao duyên trong ca dao, dân ca, tác giả bộc lộ tình cảm lớn của thời 

đại: Sự thủy chung ân tình cách mạng giữa những người kháng chiến và đồng bào Việt Bắc. 

Và đoạn thơ sau đã thể hiện rõ nhất mối quan hệ đó  

                                          “ Mình đi có nhớ những ngày   

                                                       …….     

                                      Tân Trào hồng Thái mái đình cây đa” 

II/ Thân bài              

1/ (Xuất xứ chủ đề) Bài thơ được làm vào tháng 10.1954, khi TW Đảng và Chính phủ cùng 

cán bộ chiến sĩ rời chiến khu để về tiếp quản thủ đô Hà Nội. Lấy cảm hứng từ không 

khí của buổi chia tay lịch sử ấy, Tố Hữu đã xúc động viết nên bài thơ này.  
 

2/ ( Khái quát ý của đoạn thơ trước) Nếu như ở những đoạn thơ trước, Người ra đi bâng 

khuâng bồn chồn, cầm tay nhau bịn rịn luyến lưu mà chẳng nói lên lời. Thì ở đoạn thơ 

này, người ở lại đã khơi dạy một quá vãng đầy kỉ niệm, nhằm một lần nữa khẳng định 

lòng chung thủy của mình.  

3/ ( Phân tích chi tiết) 
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cặp từ nhân xưng “mình - ta” được sử dụng sáng tạovà độc đáo thật phù hợp, thân thiết mà 

không sổ sàng; kín đáo mà không xa vời tạo nên âm hưởng ngọt ngào tha thiết.. Nhưng  

_ ta lúc này cũng được chuyển hóa thành mình “Mình đi mình lại nhớ mình” 

 Nhằm diễn tả tỉnh cảm gắn bó keo sơn tuy 2 mà là một, khăng khít không rời 

Đó là tấm long của người ở lại. Còn người ra đi thì sao ? 

- Mêi hai c©u th¬ t¹o thµnh 6 c©u hái 

+ Cã c©u hái gîi nhí h×nh ¶nh thiªn nhiªn kh¾c nghiÖt:  
                      Ma nguån suèi lò nh÷ng m©y cïng mï.  

+ Cã c©u hái gîi nhí tíi c¶nh sinh ho¹t thiÕu thèn:  
                     MiÕng c¬m chÊm muèi mèi thï nÆng vai.  

+ Cã c©u hái l¹i nh hái chÝnh lßng m×nh: 
 M×nh vÒ rõng nói nhí ai 

 Tr¸m bïi ®Ó rông, m¨ng mai ®Ó giµ. 

Rõng nói nhí hay ®ång bµo ViÖt B¾c nhí. Vµ khi “ai” ®ã ®i råi th× tr¸m bïi, m¨ng mai cßn 

cã ý nghÜa g× n÷a ®©y.  

BiÖn ph¸p nh©n ho¸ kÕt hîp víi ®¹i tõ phiÕm chØ ai cµng t« ®Ëm c¶m gi¸c c« 

®¬n, trèng v¾ng cña kÎ ë khi ph¶i chia tay. 

 Vµ  
+ Cã c©u hái l¹i gîi vÒ nh÷ng kû niÖm cña mét thêi c¸ch m¹ng, mét thêi kh¸ng 

chiÕn:                   M×nh vÒ cã nhí nói non 

                        Nhí khi kh¸ng NhËt, thuë cßn ViÖt Minh 

                             M×nh ®i, m×nh cã nhí m×nh 

                      T©n Trµo, Hång Th¸i, m¸i ®×nh, c©y ®a 

§iÒu ®¸ng lu ý lµ trong mét ®o¹n th¬ ng¾n mµ 5 tõ 

+ Nhí  ®îc nhÊn ®i nhÊn l¹i  §iÖp tõ thÓ hiÖn nçi lßng tha thiÕt víi nh÷ng s¾c 

th¸i kh¸c nhau cña ngêi ë l¹i 
Kh¬i dËy mét qu¸ v·ng ®Çy kû niÖm : cay ®¾ng ngät bïi, gian nan vÊt v¶, ngêi ë l¹i muèn 

kh¼ng ®Þnh víi ngêi ra ®i mét ®iÒu :  

NÐt ®Ñp cao quý cña ViÖt B¾c chÝnh lµ ë chç nghÌo cùc mµ ch©n t×nh réng më, 

s¾t son thuû chung víi c¸ch m¹ng, ngêi còng vËy mµ thiªn nhiªn còng vËy. Vµ 

®o¹n th¬ ®· thÓ hiÖn ®îc ®iÒu ®ã  
III/ Kết luận …. 


