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                                                                      Nguyễn Thị Hải – Giáo viên Ngữ văn 

I. CÁC DẠNG ĐỀ 

Trong nhà trường phố thông hiện nay, nghị luận văn học có 6 dạng phố biến: 

1. Phân tích – bình luận tác phẩm văn học (nội dung; nghệ thuật.) 

2. Cảm thụ về một đoạn văn, đoạn thơ. 

3. Phân tích – bình luận vế một nhân vật văn học. 

4. Phân tích – bình luận về một tình huống truyện. 

5. Phân tích – bình luận một vấn đề văn học (một trào lưu, xu hướng văn học; 

một nhận định vê tác giả, tác phẩm; một quan niệm nghệ thuật…). 

6. So sánh văn học. 

II. CÁCH LÀM CÁC DẠNG ĐỀ NGHỊ LUẬN VĂN HỌC 

1. Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học  

        Vấn đề văn học được đưa ra làm đề bài cho học sinh làm văn khá phong 

phú có thể là nhận định vê một tác phẩm, một tác giả hoặc một trào lưu, xu 

hướng văn học, cũng có thê là một quan niệm nghệ thuật của một nhà văn, 

nhà thơ, nhà phê bình, nghiên cứu… 

Chẳng hạn: 

- Có ý kiến cho rằng tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân 

vừa là một công trình khảo cứu công phu, vừa là một áng văn giàu tính thẩm mĩ. 

Anh (chị) có suy nghĩ gì vê nhận định trên? Hãy viết một bài văn bày tỏ ý kiến của 

mình. 

- Theo anh (chị), cơ sở nào đưa Thê Lữ tới nhận định sau về thơ Xuân Diệu: “Xuân 

Diệu là người của đời, là người ở giữa loài người, lầu thơ ông xây dựng trên đất 

của một tấm lòng trần gian”? 

- Trong một bức thư luận bàn vê văn chương, Nguyễn Văn Siêu có viết: “Văn 

chương có loại đáng thờ, có loại không đáng thờ. Loại không đáng thờ là loại chỉ 



chuyên chú ở văn chương. Loại đáng thờ là loại chuyên chú ở con người.” Hãy 

phát biểu ý kiến về quan niệm trên. 

- Để giải quyết dạng đề này, học sinh trước hết cần nắm bắt những từ, cụm từ có ý 

nghĩa mấu chốt trong nhận định, đánh giá, quan niệm được nêu ra làm đề tài bàn 

luận, tìm hiểu ý nghĩa của nó, trên cơ sở đó xác định ý nghĩa chung của vấn đề 

được đặt ra cùng các khía cạnh cơ bản của nó.  

     Đề bài: Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành là một tác phẩm mang đậm 

chất sử thi. Anh (chị) hãy làm sáng tỏ đặc điểm nghệ thuật này qua chủ để, hình 

tượng nhân vật, hình tượng cây xà nu và ngôn ngữ tác phẩm. 

Hướng dẫn làm bài: 

Giới thiệu: 

– Trong 2 cuộc kháng chiến, những tác phẩm văn học viết về đề tài miền núi đã đạt 

những thành tựu xuất sắc bởi nó không chỉ phản ánh được những đặc điểm về con 

người, cuộc sống của một vùng, miền mà qua một cánh cửa nhỏ nó cho thấy được 

cả một bức tranh chung của đất nước trong một thời kỳ lịch sử. 

– Tiếp theo Đất nước đứng lên, 10 năm sau, Nguyên Ngọc – Nguyễn Trung Thành 

lại thành công xuất sắc trong một tác phẩm viết về đề tài miền núi: Rừng xà nu. 

Truyện ngắn này đã nhận giải thưởng văn học Nguyễn Đình Chiểu năn 1965. Cũng 

mang đậm cảm hứng và màu sắc sử thi như trong Đất nước đứng lên, song Rừng 

xà nu đã gây kinh ngạc cho người đọc bởi chỉ với một truyện ngắn mà nhà văn đã 

đề cập tới những vấn đề lớn của dân tộc, của đất mước Việt Nam trong cuộc kháng 

chiến chống Mĩ. Chất sử thi đậm đặc trong Rừng xà nu, biểu hiện trong chủ đề, 

cách xây dựng hình tượng và cả ngôn ngữ của tác phẩm. 

 Giải thích:  

- “Tính sử thi” là đặc điểm của văn học sáng tác trên nên tảng của ý thức cộng 

đồng toàn dân, xuất hiện vào thời kì có đấu tranh chống ngoại xâm, có phong trào 

xã hội bảo vệ lợi ích toàn dân. Tác phẩm được coi là có tính sử thi khi nó khai thác 

và phản ánh xung đột của dân tộc với kẻ xâm lược, thể hiện những vấn đề lớn của 

cả cộng đồng trên lập trường vì lợi ích chung của dân tộc, -xây dựng nhân vật anh 



hùng đại diện cho phẩm chất, ý chí và sức mạnh của dân tộc bằng giọng ngợi ca, tự 

hào, thể hiện được những tình cảm chung của toàn dân tộc… 

Chủ đề: 

– Những tác phẩm mang tính sử thi đều hướng tới triển khai những chủ đề 

mang nghĩa cộng đồng, thời đại chứ không phải là những vấn đề mang tính đời. 

Truyện ngắn Rừng xà nu đã hướng tới điều này khi nó không những đã phản ánh 

được cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân miền Nam, nhân dân Tây Nguyên 

mà còn khẳng định một chân lí của thời đánh Mĩ: “Chúng nó đã cầm súng, minh 

phải cầm giáo” – phải dùng bạo lực cách mạng để tiêu diệt bạo lực phản cách 

mạng. 

– Chân lí này được phát biểu trực tiếp bằng lời của cụ Mết đồng thời cũng được thể 

hiện qua cuộc đời bi tráng của Tnú: 

+ Dù đã huy động tất cả sức mạnh của cá nhân nhưng khi Tnú tay không đứng 

trước kẻ thù tàn bạo thì anh vẫn thất bại đau đớn: kẻ thù đã bắt vợ con Tnú, tra tấn 

vợ con anh bằng những đòn đánh tàn bạo. Lòng căm thù, tình yêu thương bùng 

cháy trong Tnú, thôi thúc anh xông vào lũ giặc. Sức mạnh trong con người Tnú đã 

giúp anh quật ngã được thằng lính giặc. Song Tnú chỉ có tay không giữa kẻ thù 

đông đảo và đầy vũ khí. Vì thế, Tnú đã không cứu được mẹ con Mai (cụ Mết nhắc 

lại 3 lần chuyện đó khi kể câu chuyện bi thảm này). Bản thân Tnú cũng bị giặc bắt, 

bị trói, mười đầu ngón tay đã bị đốt cháy rừng rực như mười ngọn đuốc. Thất bại 

của Tnú đã chứng minh rằng: khi kẻ thù cầm súng mà ta chưa kịp cầm giáo, mọi 

sức mạnh của cá nhân cũng không đủ để chống lại kẻ thù, thất bại là một tất yếu. 

Thất bại của Tnú là bài học cay đắng của không chỉ riêng anh mà của làng Xô 

Man, của cả đất nước những năm chống Mĩ. 

+ Tnú chỉ được cứu khi dân làng Xô Man đã cầm vũ khí đứng lên tiêu diệt kẻ thù. 

Chính ngọn lửa đốt đôi bàn tay Tnú đã làm bùng lên ngọn lửa căm hờn, ngọn lửa 

khởi nghĩa của dân làng Xô Man. Sau bao ngày mài giáo, mài rựa chuẩn bị vũ khí, 

người Strá đã ào ạt xông lên, đi đầu là cụ Mết. Họ đã chém gục thằng Dục, giết 10 

thằng ác ôn cứu Tnú, giải phóng cho dân làng. Con đường của Tnú từ đấu tranh tự 



phát đến tham gia lực lượng đánh Mĩ đã phản ánh hiện thực về con đưòng đi đến 

với cách mạng, vũ trang đánh Mĩ của người dân Tây Nguyên. 

 Xây dựng hình tượng 

a. Tnú thuộc kiểu nhân vật sử thi bởi nhân vật này tiêu biểu đại diện cho cộng đồng 

về cả sức mạnh, phẩm chất cũng như lí tưởng, lẽ sống. Cũng như cụ Mết, Tnú tiêu 

biểu cho phẩm chất, tính cách của người dân Tây Nguyên: 

+ Tnú là con người trung thực, gan góc, dũng cảm. Cái chất Tây Nguyên này có 

trong Tnú từ khi còn nhỏ. Lúc còn dẫn đường cho cán bộ, Tnú và Mai được anh 

Quyết dạy chữ. Học chữ thua Mai, Tnú đã đập vô bảng, lấy đá ghè vào đầu đến 

chảy máu. Để đưa được chữ vào sau vầng trán rắn như đá núi, Tnú cần cả tình yêu 

lẫn sự gan góc và nghị lực phi thường. Sự gan góc dũng cảm của anh càng lớn 

càng bộc lộ rõ khi phải đôi diện với kẻ thù. Để khủng bô tinh thần anh, giặc chĩa 

súng vào anh và hỏi “Cộng sản ở đâu?” Tnú đã bình thản đặt tay lên bụng “Cộng 

sản ở đây này”. 

+ Tnú có tình yêu thương sâu sắc, mãnh liệt đối với núi nước quê hương. Khi hiểu 

rằng theo Đảng sẽ bảo vệ được núi nước quê hương Tnú không sợ hi sinh vì “Đảng 

còn là núi nước này còn”. Anh gắn bó với quê hương, với từng cánh rừng xà nu, 

từng khúc sông, con suối, thuộc hiểu rừng núi và thiết tha nhớ những âm thanh 

mang nhịp sông quê mình. 

+ Ở Tnú, đôi bàn tay là hình ảnh mang tính cách anh rõ nhất. Đôi bàn tay khi còn 

lành lặn là đôi bàn tay trung thực nghĩa tình. Bàn tay biết cầm phấn học cái chữ 

anh Quyết dạy cho cũng là bàn tay lấy đá ghè vào đầu tự trừng phạt mình khi học 

mà hay quên. Khi vượt ngục trở về, đôi bàn tay ấy đã nắm lấy tay Mai mà mắt dàn 

giụa nước. Khi bị đốt, 10 ngón tay Tnú đã thành 10 ngọn đuốc đốt cháy bùng lên 

ngọn lửa căm hờn, ngọn lửa khởi nghĩa của làng Xô Man. Với đôi bàn tay mỗi 

ngón chỉ còn 2 đốt, Tnú vẫn cầm Vũ khí, vẫn đi tìm những thằng Dục để trả thù. 

Với Tnú, đã là kẻ thù thì đứa nào cũng là thằng Dục. Câu chuyện kết thúc bằng 

hình ảnh Tnú giết tên chỉ huy đồn giặc trong hầm cố thủ của hắn không phải bằng 

vù khí mà bằng chính đôi bàn tay thương tật của anh đã cho thấy sức mạnh trừng 



phạt của nhân dân đối với kẻ thù của dân tộc là sức mạnh được nuôi dưởng từ lòng 

căm thù và từ những đau thương uất hận. Sức mạnh ấy sẽ giúp nhân dân trả thù và 

tự bảo vệ sự sống của quê hương. 

–  Sức mạnh của Tnú là sức mạnh của cả Tây Nguyên: vừa ào ạt, sôi sục như thác 

lũ khi xông vào lũ giặc, lại vừa thâm trầm vững chãi như núi rừng Tây Nguyên khi 

trải qua đau thương vẫn vươn lên khẳng định mình trong cuộc tiến công tiêu diệt 

kẻ thù. Khi Tnú mồ côi, làng Xô Man nuôi anh lân thành người. Khi Tnú đi liên 

lạc, rừng núi quê hương che chở cho anh. Khi anh thất bại, làng Xô Man đã cứu 

sống anh, chữa trị cho vết thương liền sẹo. Khi Tnú đi lực lượng trở về, làng Xô 

Man đón anh như đón đứa con ruột thịt. Tnú đã trở thành hình tượng trung tâm của 

tác phẩm mang vẻ đẹp và kết tinh phẩm chất anh hùng của xứ sở Tây Nguyên. 

b. Hình ảnh thiên nhiên được khắc hoạ đậm chất sử thi: cây xà nu như một hoá 

thân của con người Tây Nguyên đau thương và anh dũng, cả rừng xà nu không cây 

nào không bị thương. Có cây chết Song còn rất nhiều cây xà nu khác đã vượt lên 

đau thương đế sông. Sức sông bất diệt của cây xà nu biểu hiện sinh động, phong 

phú ỏ nhiều phương diện khác nhau: khả năng sinh sôi nảy nở rất nhanh, sức vươn 

lên mạnh mẽ để đón nhận ánh nắng mặt trời, khả năng vượt lên đau thương để tồn 

tại và đặc biệt cây xà nu luôn quần tụ bên nhau thành đồi, thành rừng. Xây dựng 

hình tượng cây xà nu, rừng xà nu, Nguyễn Trung Thành đã tạo một bôi cảnh không 

gian mang tính sử thi: Mở đầu và kết thúc tác phẩm là hình ảnh hàng vạn cây xà nu 

thành đồi, thành rừng nôi tiếp nhau chạy tới chân trời tạo nên một vẻ đẹp hùng vĩ 

và bất diệt của thiên nhiên Tây Nguyên làm nền cho cuộc đòi bi tráng của Tnú và 

cuộc nổi dậy của dân làng Xô Man. 

Ngôn ngữ tác phẩm mang tính sử thi 

– Cuộc đời bi tráng của Tnú và cuộc nổi dậy của dân làng Xô Man được gợi lên 

qua lời kể của cụ Môt – lời kể mang màu sắc hình thức kể khan, kể sử thi trường ca 

của đồng bào Tây Nguyên. 

– Kể khan là hình thức sinh hoạt cộng đồng mang tính truyền thống cố từ lâu đời 

của dân tộc Tây Nguyên. Dưới mái nhà Ưng, bên bếp lửa lửa bập bùng, dân làng 



quây quần bên nhau nghe người già kể những câu chuyện về nguồn gốc bộ tộc, về 

chiến công của những người anh hùng. Những bài kể khan như hát, suốt đêm, từ 

đêm này qua đêm khác trong một không khí thiêng liêng. Cuộc đời Tnú cũng được 

kể lại trong một đêm anh về thăm làng. Cũng bên bếp lửa bập bùng dưới mái nhà 

Ưng, lời cụ Mết trầm hùng cất lên như lời phán truyền của lịch sử: “Người Strá ai 

có cái tai, ai có cái bụng thương núi, thương nước, hãy lắng mà nghe, mà nhớ…”, 

“Nghe rõ chưa, các con, rõ chưa? Nhớ lấy, ghi lấy. Sau này tau chết rồi, bay còn 

sống phải nói lại cho con cháu: Chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo!…” 

– Câu chuyện cụ Mết kể là nói về những người đang sống, là câu chuyện của hiện 

tại. Trong khi đó, hình thức kể khan lại thường gắn với những câu chuyện, những 

nhân vật trong lịch sử. Vì vậy, câu chuyện hiện tại về cuộc nổi dậy của dân làng 

Xô Man và cuộc đòi của Tnú như có một độ lùi sử thi để mang màu sắc lịch sử. Do 

vậy, đọc Rừng xà nu, hiện tại khi được đặt lùi xa bằng một khoảng cách sử thi sẽ 

đem đến sự chiêm ngưõng mang tính chất sử thi. Qua lời kể của cụ Mết, hình 

tượng nhân vật Tnú dường như mang vẻ đẹp của những anh hùng, dũng sĩ trong 

các sử thi Đăm San, Xinh Nhã, Đăm Bri của Tây Nguyên xưa. 

Đánh giá: 

– Âm hưởng sử thi là âm hưởng chung của văn học Việt Nam thời kì kháng chiến 

và cũng là nét đặc sắc riêng của truyện ngắn Rừng xà nu vì ở tác phẩm này không 

phải chỉ có một vài yếu tô mà màu sắc sử thi được tạo nên từ sự tổng hòa của tất cả 

các yếu tố nội dung cũng như nghệ thuật. 

– Màu sắc sử thi góp phần quan trọng trong việc thể hiện chủ để, chuyển tải không 

khí thời đại đồng thời cũng tạo nên sức hấp dẫn cho tác phẩm. 

2. Nghị luận về một tình huống trong tác phẩm văn học 

      Tình huống truyện là sự kiện đặc biệt của đời sống mà nhà văn mô tả trong 

tác phẩm. Tại sự kiện đó, nhà văn đã làm sống dậy một tình tiết bất thường có tính 

chất éo le và gây bất ngờ trong quan hệ giữa các nhân vật. Tại sự kiện đó, tính cách 

nhân vật được bộc lộ sắc nét, ý tưởng mà nhà văn định gửi gắm cũng hiện hình khá 

trọn vẹn. 



Để làm bài văn phân tích tình huống truyện, việc cần làm đầu tiên là giới thiệu về 

tình huống bằng cách lược thuật vắn tắt những tình tiết chính làm thành sự kiện và 

chỉ ra nét nổi bật của nó (chẳng hạn, ở truyện Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân là 

cuộc gặp gỡ kì lạ giữa người tử tù và viên quan coi ngục, ở truyện Vợ nhặt là câu 

chuyện nhặt vợ của anh Tràng, ở truyện Chiếc thuyền ngoài xa là chuyến đi đến 

và cuộc sống của người nghệ sĩ) 

Sau phần giới thiệu tình huống, cần đi vào khai thác các đặc điểm của nó. Đây 

chính là khâu quan trọng nhất trong quá trình phân tích tình huống vì nó thể hiện 

sự hiểu biết, mức độ cảm nhận và kĩ năng phân tích, đánh giá của học sinh. Để xác 

định chính xác đặc điểm của tình luống, cần đọc kĩ tác phẩm, xem xét lại bản thần 

sự việc được mô tả, các tình tiết chính làm nên tình huống và cố gắng nắm bắt ý 

tưỏng cơ bản của nhà văn. Đây đều là các cơ sở quan trọng để xem xét, xác định 

các khía cạnh, các mặt cơ bản tạo nên tình huống (hay còn có thể gọi là các đặc 

điểm cơ bản củi tình huông truyện). Chẳng hạn, trong truyện ngắn Vợ nhặt của 

Kim Lân, từ hoàn cảnh xảy ra sự việc (Tràng lấy vợ đúng vào lúc cái đói, cái chết 

đang ìoành hành, đang săn đuổi, bủa vầy đe dọa lấy đi mạng sống của con người, 

gia cảnh nhà Tràng khi đó cũng đang lúc túng quẫn vì anh chỉ có nghề làm thiê làm 

mướn để kiếm sống nên khó có thể đảm bảo cho cuộc sống, càng khó bả) toàn 

hạnh phúc gia đình) có thể xác định đây là tình huống rất éo le. Từ mối quan hệ 

giữa sự việc với hoàn cảnh (lúc người ta lo kiếm miếng ăn nhằm đản bảo cho sự 

tồn tại thì Tràng lo cưới vợ, lúc tất cả tưởng sắp chìm nghỉm trong cái đói thì Tràng 

lại ‘rước cái của nợ đời về’, Tràng vốn xấu xí thô kệch, nghèo khó túng thiếu, 

tưởng là sẽ ế vợ thì lại có người đàn bà theo không về... Có thể xác định đây còn là 

tình huống rất lạ lùng… Cứ như vậy, ta sẽ xác định chính xác điều cần tìm, thậm 

chí có thể xác định được cả hướng khai thác. 

Trên cơ sở phân tích rõ các đặc điểm của tình huống, chúng ta mới xem xét 

đến đánh giá giá trị của nó. Nên dựa vào định nghĩa về tình huống để xem xét 

các mặt giá trị: tình huống mà nhà văn xây dựng đã làm nổi bật quan hệ nào củaa 



đời sống, đặc điểm nào của nhân vật, tư tưởng mà tác giả gửi gắm ở đây là gì, mức 

độ biểu hiện của các khía cạnh đó qua tình huống… 

  

Gợi ý 

   Sự thành công của mỗi truyện ngắn có sự góp mặt của nhiều yếu tố, trong yếu tố 

đóng vai trò then chốt là: tình huống, nhân vật và cách trần thuật, nhà văn có 

những điểm mạnh riêng để tạo nên sức hấp dẫn cho tác phẩm mình. Kim Lân đã rất 

thành công trong các truyện ngắn của mình khi sáng tác được những tình huống 

truyện đặc sắc. Đọc Vợ nhặt của Kim Lân ta cảm rõ điều đó. 

   Trong Vợ nhặt của Kim Lân, tình huống truyện đã giúp nhà văn xây dựng bộc lộ 

sâu sắc tính cách và tâm lí nhân vật. Đồng thời gúp ông bộc lộ tâm tư ti và những 

điều mà bản thân ông muốn gửi gắm cho bạn đọc. Truyện cũng thế mà hấp dẫn 

hơn. 

   Tình huống của Vợ nhặt thể hiện ngay ở tên truyện. Một anh nông dân “nhặt” 

được vợ. Mà nào anh ta có bảnh bao hấp dẫn gì: vừa nghèo, vừa xấu trai, lại là dân 

ngụ cư. Vậy mà chỉ “tầm phơ tầm phào” mấy câu mà có vợ theo về. 

   Sự hấp dẫn của tình huống truyện trước hết là ở đó. Như một nghịch lý, nó gây 

ngạc nhiên cho mọi trường trong xóm ngụ cư, cho bà cụ Tứ, mẹ Tràng cho cả bản 

thân Tràng là kẻ đã “nhặt” được vợ. 

   “... người trong xóm lạ lắm: Họ đứng cả trong ngưỡng cửa nhìn ra bàn tán…”. 

Đến khi hiểu ra là Tràng có vợ theo về, thì họ lại càng ngạc nhiên hơn Người thì 

“cười lên rung rúc”. Người lại lo dùm cho anh ta “Ôi chao! đất này còn rước cái 

của nợ đời về. Biết có nuôi nổi nhau sống qua được cái thời này không?”. 

 Bà cụ Tứ hiểu tình cảm con mình hơn ai hết nên càng khó tin Tràng có vợ, có 

người đàn bà đứng ngay ở đầy giường con mình, bà cụ cứ ngơ ngác tự hỏi: “Quái 

sao lại có người đàn bà nào ở trong ấy nhỉ? Sao lại chào mình bằng u? Ai thế nhỉ? 

“ Bà cụ làm sao hiểu nổi. Nghèo như con bà ai người ta thèm lấy có vợ được. Vả 

lại trời làm đói khát thế này, nuôi thân chẳng nổi, lấy gì vợ nuôi con? 



  Bản thân Tràng cũng lấy làm lạ cho mình. Nhìn vợ, ngồi ngay giữa nhà, anh ta 

“vẫn còn ngờ ngợ như không phải thế. Ra hắn đã có vợ rồi đấy ư?”. 

  Đúng là một tình huống lạ. Nhưng khi hiểu ra rồi thì lại thấy có gì đáng ngạc 

nhiên đâu. Cái lý do dễ hiểu biết bao, nhưng cũng buồn tủi biết bao, tội nghiệp 

bao! Điều này, bà cụ tứ sống gần hết đời người phải làm bạn với cái nghèo mới sự 

thấm thía: “Bà lão cúi đầu nín lặng. Bà lão hiểu rồi. Lòng người mẹ nghèo khổ ấy 

còn hiểu ra biết bao nhiều cơ sự, vừa ai oán vừa xót thương cho kiếp đứa con mình. 

Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con trong lúc trong nhà ăn nên làm nổi, 

những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này. Con mình thì... Trong kẽ mắt kèm 

nhem của bà cụ rủ xuống hai dòng nước mắt... Biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau 

cho qua được cơn đói khát này không?”. 

   Lòng bà cụ thật là ngổn ngang trăm mối: vừa mừng vừa lo, vừa vui vừa tủi. 

Mừng vui vì dù sao con mình có có vợ, điều mà bổn phận làm mẹ bà đã không lo 

nổi cho con: “ừ, thôi thì các con đã phải duyên kiếp với nhau, u cũng mừng ". 

Nhưng lo buồn, tủi nhục vì “người ta có gặp bước khó khăn, đói khổ người ta mới 

lấy đến con mình. Mà con mình mới có vợ được...”. Như thế là tình huống truyện 

đã làm bộc lộ sâu sắc tâm trạng, tính cách các nhân vật. Bà cụ Tứ do từng trải 

nhiều nên tâm lí diễn biến phức tạp hơn cả. Còn Tràng thì lo ít, vui nhiều. Mới đầu 

cũng “chợn”, nhưng liều sau đó chặc lưỡi kệ!”. Trên đường đưa vợ về nhà, thấy 

người ta tò mò nhìn ngó, “hắn lại vậy làm thích ý lắm, cái mặt cứ vênh lên tự đắc 

với mình”. Niềm vui át hẳn nỗi lo, đến nổi anh ta không hiểu được tại sao vợ lại 

buồn, mẹ lại khóc: “Chán quá, chẳng đâu vào đâu tự nhiên cũng khóc!”. 

   Bỗng nhiên “nhặt” được vợ, hạnh phúc đến với Tràng quá lớn và quá đột ngột. 

Mãi đến sáng hôm sau anh ta vẫn còn thấy “trong người êm ái lửng lơ như người 

vừa ở trong giấc mơ đi ra”. Và cùng với niềm vui, ý thức về bổn phận, về trách 

nhiệm đối với cái tổ ấm của mình, cũng nảy sinh. Anh ta thấy thương yêu gắn bó 

với mọi người, với cái nhà, cái sân, khoảnh vườn của mình một cách lạ lùng. “Một 

nguồn vui sướng, phấn chấn đột ngột tràn ngập trong lòng. Bây giờ hắn mới thấy 

hắn nên người”. 



   Buồn tủi nhất là tâm trạng của người vợ Tràng “nhặt” được. Lấy chồng chuyện 

thiêng liêng là sự phó thác cả cuộc đời mình cho người đàn ông mình yêu quý. Vậy 

mà chị ta nào có biết Tràng là ai, tốt xấu thế nào đâu. Chỉ một câu hò bâng quơ và 

mấy bát bánh đúc riêu cua là theo ngay về. Cái đói đã đẩy người đàn bà đến chỗ 

chẳng còn biết xấu hổ là gì, mất hết ý thức tự thấy mình không hơn gì cái rơm cái 

rác, người ta có thể “nhặt” được ngoài đường, xó chợ... 

   Nhưng chủ đề của Vợ nhặt không chỉ có thế. Tình huống truyện đã đặt nhân vật 

kề bên nanh vuốt của cái chết. Một không khí chết chóc cứ len lỏi trong tác phẩm 

với mùi khói, khét lẹt của những đống rấm nhà có người chết lan tới và tiếng hờ 

khóc ngoài xóm lọt vào tỉ tê lúc to lúc nhỏ... Nhưng qua tâm trạng của các nhân 

vật, nhất là Tràng và bà cụ Tứ, thấy người dân lao động tin ở sự sống vẫn hi vọng ở 

tương lai, cũng khao khát một tổ ấm gia đình để được thương yêu nhau và cùng 

chia xẻ vui buồn, để có bổn phận với nhau cũng như có nhiệm với đời... 

   Đó là bản chất lạc quan của nhân dân lao động. Một chủ nghĩa lạc quan có căn cứ 

gì rõ rệt “Ai giàu ba họ, ai khó ba đời”. vẫn tồn tại dai dẳng ở những con người 

luôn sống hết mình với cuộc sống trong lao động và đâu tranh để sinh tồn. Niềm 

tin tưởng lạc quan ấy cuối cùng đã gặp được ánh sáng của cách mạng với lá cờ 

Việt Minh bay phấp phới báo hiệu cuộc đổi đời vĩ đại của dân tộc đang sắp sửa. 

Bà cụ Tứ càng để lại cho người đọc những thiện cảm tốt đẹp. Thấy con lấy vợ 

trong hoàn cảnh khó khăn, bà không khỏi bùi ngùi, thương xót: “Chao ôi, người ta 

dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con 

đẻ cái, mở mày mở mặt sau này. Còn mình thì.”. Nhưng, bà thực sự vui mừng khi 

con trai bà đã yên bề gia thất: “Bà lão nhẹ nhõm, tươi tỉnh khác ngày thường, cái 

mặt bủng beo, u ám của bà rạng rỡ hẳn lên...”. Rồi trong bữa cơm, cả ba mẹ con 

đều quên đi hiện thực đau lòng để hướng đến một tương lai tươi đẹp hơn: 

   “Tràng ạ. Khi nào có liền ta mua lấy đôi gà. Tau tin rằng cái chỗ đầu bếp kia làm 

cái chuồng gà thì tiện quá. Này, ngoảng đi ngoảng lại, chả mấy mà có ngay đàn gà 

cho mà xem...” 



   Nghĩ đến cái sống, không nghĩ đến cái chết là ở chỗ đấy. Bà cố gắng xua đi lại 

thực hãi hùng, để nhen nhóm niềm tin vào cuộc sống cho các con. Tuy nhiên món 

chè cám đã nhắc họ về với thực tại. Chao ôi, chè cám! Phải đói đến một mức nào 

đó, người ta ăn cám mới cảm thấy ngon! Cuộc sống khắc nghiệt, đày đọa bắt họ 

phải sống cuộc sống loài vật, nhưng nào có dập tắt được phần Người đáng quý 

trong mỗi con người. Cái phần Người ấy sẽ giúp họ vượt qua đoạn khó khăn này. 

   Sẽ lại thiếu sót nêu bỏ qua hình ảnh những người nông dân trên đê Sộp cùng 

nhau đi phá kho thóc, khi nói đến những kể hấp hối trong vòng tử địa vẫn hướng 

tới cuộc sống. Đó là hình ảnh không hề ngẫu nhiên chút nào, được nhà văn chẩn bị 

từ trước. Nó là dấu hiệu của “bước đường cùng”, không còn cách giành sự sống 

nào khác, phải vùng dậy đấu tranh, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tràng 

thấy “ân hận, tiếc rẻ vẩn vơ, khó hiểu” bởi anh chưa bắt được mạch nguồn cách 

mạng. Trước mắt người đọc lúc này, sự sống trở thành mục đích chung của mọi 

người; họ đấu tranh, đoạn tuyệt dứt khoát với cái chết. Và chắc chắn, mẹ con 

Tràng sẽ tiếp nối dòng người kia, giành sự sống cho mình. 

   Có thể khẳng định, truyện ngắn Vợ nhặt là một thành công của Kim Lân. Tác 

phẩm tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của ông cũng là đỉnh cao của truyện 

ngắn hiện đại Việt Nam. Người đọc nhớ mãi một Vợ nhặt với tình huống truyện 

độc đáo và chất nhân văn cao cả của tác phẩm. 

3. Kiểu bài phân tích nhân vật trong tác phẩm văn học 

Nhân vật là một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự thành công cho tác phẩm. 

Vì là một yếu tố nên trước hết cần xác định chính xác vị trí của nó trong tổng thể 

tác phẩm: nhân vật chính, nhân vật phụ, nhân vật trung tâm… 

Việc tiếp theo cần làm là xác định rõ kiểu – loại nhân vật: nhân vật tư tưởng, nhân 

vật tính cách, nhân vật tâm trạng, nhân vật số phận, nhân vật trữ tình… 

Yếu tố thể loại cũng không thể bỏ qua: nhân vật trong văn xuôi thường được miêu 

tả tưòng tận tỉ mỉ hơn so với nhân vật trong thơ trữ tình. Khi phân tích nhân vật 

trong thơ trữ tình, cần chú ý đến tâm trạng, tình cảm, tư tưởng. Khi phân tích nhân 

vật trong văn xuôi, cần chú ý đến ngoại hình (nếu được miêu tả), nội tâm (tư 



tưởng, tình cảm, tâm trạng, kiểu tính cách, diễn biến tâm lý, sự phát triển tính 

cách…), cuộc đời, số phận với các biến cố, thay đổi. Trong quá trình phân tích 

nhân vật, điều quan trọng nhất là khai thác để làm rõ đặc điểm của nó. Bởi vì đây 

vừa là cách tác giả biểu hiện tư tưởng về đời sống, quan niệm về con người, chiều 

sâu của khám phá, sáng tạo lại vừa là cơ sở quan trọng để chúng ta lập ý cho bài 

văn. 

Muốn làm rõ đặc điểm của nhân vật, cần đặt nó trong các quan hệ đời sống được 

mô tả trong tác phẩm mà xem xét. Để làm được điều này, cần đọc kĩ tác phẩm, tập 

hợp và phân loại các chi tiết được dùng để miêu tả nhân vật: chi tiết về ngoại hình, 

chi tiết về hành vi, cử chỉ, chi tiết về tâm lý, tình cảm, tính cách, chi tiết vê quan hệ 

của nhân vật với các nhân vật khác và với môi trường sông xung quanh. Trên cơ sở 

ý nghĩa của các chi tiết ấy, chúng ta sẽ xác định được kiểu – dạng – đặc điểm của 

nhân vật. Chẳng hạn, nhìn vào việc người đàn bà trong truyện ngán Chiếc thuyền 

ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) chịu đựng những trận đòn tàn bạo của người chồng 

mà không có một phản ứng, ta thấy được đó là người nhẫn nhục, cam chịu. Nhìn 

vào việc chị ta van xin chồng đưa mình lên bò để đánh nhằm tránh cho con cảm 

giác đau lòng vì chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, ta thấy đó là người vị tha. Nhìn vào 

cách chị ta giải thích về thái độ cam chịu của mình trong câu chuyện ở tòa án 

huyện, ta lại thấy người phụ nữ này không han là người đàn bà nhẫn nhục cam chịu 

mà là người rất sắc sảo, sâu sắc trong cách nhìn con người và cuộc sông – một 

phẩm chất đủ làm những người có học cũng phải giật mình… 

Trên cơ sở xác định các đặc điểm của nhân vật, các quan hệ đời sống của nó trong 

tác phẩm, người viết bài văn phân tích nhân vật cần đánh giá vai trò của nhân vật 

trong tác phẩn. Mô hình chung của phần đánh giá này là khái quát diện mạo – mức 

độ hành công của tác giả khi xây dựng nhân vật – chỉ ra vai trò tư tưởng và nghị 

thật của nhân vật trong tác phẩm. 

Đề bài: Phân tích nhân vật Mị trong đoạn trích “Vợ chồng A Phủ” (SGK Ngữ 

văn 12 –tập 2). 

* Mở bài: – Tô Hoài là nhà văn viết rất thành công về đề tài miền núi 



– Hoàn cảnh st của tp: Là kết quả của chuyến đi 8 tháng, Tô Hoài cùng với bộ đội 

giải phóng lên Tây Bắc…Tác phẩm được giải Nhất của Hội văn nghệ Việt Nam 

năm 1954-1955. 

– Trong tác phẩm, tác giả đã khắc họa thành công nhân vật Mị. 

* Thân bài: 

Ngoại hình: Mị là một cô gái xinh đẹp. Ngoại hình của Mị không được miêu tả 

trực tiếp mà được gợi lên qua chi tiết “Trai làng đứng nhẵn cả chân vách đầu 

buồng Mị” -> Với ngoại hình ấy Mị xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh 

phúc. 

 Số phận: bất hạnh: 

– Sinh ra trong một gia đình nghèo: cha mẹ lấy nhau không có tiền cưới, phải vay 

bạc nhà giàu đến khi mẹ Mị chết mà vẫn không trả được nợ, để rồi người ta bắt Mị 

về làm dâu gạt nợ. 

– Khi làm dâu nhà thống lí: Mị bị đầy ải về cả thể xác lẫn tinh thần: 

+ Thể xác: Làm việc quần quật như trâu ngựa “Tết đến thì giặt đay xe đay…cài 

một bó tay ở cánh tay để tước thanh sợi”-> Mị như một công cụ lao động, bị thống 

lí Pá Tra bóc lột hết sức lao động. 

Mị còn bị đánh đập rất dã man: Đêm tình mùa xuân Mị đang chuẩn bị đi chơi thì 

nó đi đâu về. Thấy thế nó liền trói Mị vào cột “trói Mị bằng một thúng sợi ..”. 

Không những thế, khi Mị ngồi bóp thuốc cho A Sử vì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi 

vậy mà A Sử liền đạp vào mặt Mị. Trong những đêm đông trên núi cao dài và buồn 

Mị trở dậy thổi lửa hơ tay, có những đêm A Sử đi chơi về đã vô cớ đánh Mĩ ngã 

gục xuống cửa bếp -> Mị là nạn nhân của xã hội vô nhân đạo. Thằng A Sử – chồng 

Mị đã coi Mị như một nơi để thỏa mãn thú tính của mình. 

+ Tinh thần: Về làm dâu nhà thống lí càng ngày Mị càng không nói “lùi lũi như 

con rùa nuôi trong xó cửa” “Mị tưởng mình là con trâu con ngựa” -> với nghệ 

thuật so sánh vật hóa tác giả đã làm nổi bật thân phận vật của Mị. Câu văn “Ở lâu 

trong…” thật xót xa bởi nó cho thấy Mị bị đầy ải như thế nào khi ở nhà thống lí 



Căn buồng Mị ở “kín mít ….” – là một thứ ngục thất giam hãm tinh thần của Mị, 

nó giết chết tuổi trẻ, tình yêu, tự do ở Mị. Ngồi trong căn buồng ấy Mị dường như 

mất hết ý niệm về thời gian, không gian, mất hết tri giác về cuộc sống. 

=> Mị bị áp bức bóc lột về cả thể xác lẫn tinh thần. 

– Tài thổi sáo “Mị uốn chiếc ……” 

– Yêu tự do, trẻ trung yêu đời: Trước khi về làm dâu nhà thống lí, mùa xuân nào 

Mị cũng đi chơi, Mị cũng đã có người yêu. Mị đã xin cha đừng gả con cho nhà 

giàu 

– Mị biết lao động, chăm chỉ lao động và rất hiếu thảo: Mị sẵn sằng cuốc nương 

làm ngô trả nợ cho cha. Khi bị bắt làm dâu nhà thống lí Mị đã định ăn lá ngón tự tự 

nhưng vì thương cha nên Mị đã không chết. 

– Đặc biệt Mị là một cô gái có sức sống tiềm tàng: 

+ Khi mới về làm dâu nhà thống lí: Máy tháng đêm nào Mị cũng khóc/ định ăn lá 

ngón tự tử 

+ Trong đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài năm ấy: Phân tích sự hồi sinh tâm hồn 

của Mị: 

Sự tác động của ngoại cảnh 

Tiếng sáo tác động đến Mị nên tâm hồn của Mị dần dần được hồi sinh: tiếng sáo ở 

đầu núi, Mị thấy thiết tha bổi hổi, Mị nhẩm thầm theo bài hát của người đang thổi. 

Tiếng sáo đầu làng, Mị uống rượu ừng ực từng bát/ thấy nhớ quá khứ “ngày xưa 

Mị thổi sáo giỏi...” / Mị ý thức được hiện tại, ý thức được quyền sống “Đã từ nãy 

Mị thấy …Mị thấy mình còn trẻ……chỉ thấy nước mắt ứa ra. Tiếng sáo gọi bạn 

vẫn lơ lửng bay ngoài đường. Tiếng sáo rập rờn trong đầu Mị thì Mị đã quấn lại 

tóc, lấy váy hoa...A Sử trói Mị rất đau mà Mị vẫn không hề biết, sau đó cứ lúc mê 

lúc tỉnh lúc tình thì thấy mình không bằng con ngựa, lúc mê thì thấy nồng nàn tha 

thiết nhớ -> chứng tỏ sức sống, khao khát sống đã trỗi dậy mạnh mẽ trong Mị. 

+ Trong đêm mùa đông: Lúc đầu Mị thản nhiên “A Phủ là cái xác chết ...hơ tay” -> 

nhìn thấy “dòng nước mắt bò xuống ….” thì Mị mới nghĩ đến tình cảnh của mình -

> nhận ra chúng nó thật độc ác, thương A Phủ -> cắt dây trói cho A Phủ -> chạy 



theo A Phủ đến Phiềng Sa -> Hành động cắt dây trói chứng tỏ sức sống tiềm tàng 

mạnh mẽ của nhân vật…. 

Đánh giá: 

– Nghệ thuật: 

+ Khắc họa nv Mị tác giả đã sử dựng nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật. Tâm lí 

nhân vật chủ yếu được thể hiện qua nội tâm. Tô Hoài đã diễn tả được những trạng 

thái tâm lí rất phức tạp, tinh tế của Mị. 

+ Ngôn ngữ phong phú, sinh động 

+ Chi tiết giàu sức gợi 

– Ý nghĩa của hình tượng nhân vật Mị: qua nv nhà văn thể hiện sâu sắc giá trị hiện 

thực và giá trị nhân đạo của tp. Tô Hoài đã thể hiện niềm xót thương đối với những 

người lao động miền núi; đồng thời ca ngợi những phẩm chất của họ, nhà văn thể 

hiện niềm tin vào sức sống của người lao động là dù có bị áp bức như thế nào thì 

họ vẫn có sức sống vươn lên. Tác giả còn lên án bọn chúa đất miền núi độc ác, vô 

nhân tính,… 

Khi giáo viên hướng dẫn học sinh hình thành dàn ý về nhân vật Mị xong giáo viên 

yêu cầu học sinh dựa trên dàn bài về nhân vật Mị tự lập dàn ý cho đề “Phân tích 

nhân vật A Phủ” trong đoạn trích. Sau đó giáo viên củng cố dàn bài cho học sinh 

(ở nhân vật A Phủ trọng tâm làm nổi bật số phận và phẩm chất như khỏe mạnh, lao 

động giỏi; gan góc, cương trực; có sức sống mạnh mẽ) 

4. Kiểu bài nghị luận về một đoạn văn, đoạn thơ 

   Để làm bài cảm thụ về một đoạn văn, đoạn thơ học sinh không chỉ cần đọc kĩ bản 

thân đoạn văn, đoạn thơ đó mà cần đọc và tìm hiểu về toàn bộ tác phẩm vì bất kì 

yếu tố nào cũng chỉ bộc lộ đầy đủ ý nghĩa của nó trong chỉnh thể. Đặt đoạn thơ, 

đoạn văn trong chỉnh thể tác phẩm, chúng ta sẽ xác định được vị trí, vai trò của nó 

một cách chính xác và đầy đủ nhất. Khi đi thấy được đầy đủ về vị trí, vai trò của 

đoạn thơ, đoạn văn trong toàn tác phẩm, ta sẽ tiến hành khai thác nó vê các mặt nội 

dung cũng như nghệ thuật. 



Với những đoạn thơ ngắn, ta có thể khai thác theo lối bổ ngang – lần lượt xem xét, 

cắt nghĩa và đánh giá từng câu, thậm chí từng từ ở các mặt ý nghĩa, âm thanh, các 

quan hệ nghĩa trong câu, điểm sáng tạo và hiệu quả nghệ thuật của sự sáng tạo ấy. 

Với đoạn thơ dài, để tránh trùng lặp, dàn trải nếu phân tích theo lối bổ dọc – nghĩa 

là xác định những nội dung cảm xúc đưọc biểu hiện, cách biểu hiện những nội 

dung đó. Trong quá trình triển khai ý, cần chọn được những câu thơ, ý thơ, hình 

ảnh thơ đặc sắc nhất để bình gá làm sáng tỏ ý. Lưu ý là chỉ khai thác những yếu tô 

đó ở khía cạnh dạng cần làm sáng tỏ, không nên vì “tiện thể” mà khai thác tất cả 

các mặt sẽ làm ý bị loãng, thiếu tập trung. Chẳng hạn, khi phân tích đoạn thơ đầu 

của bài Tây Tiến (Quang Dũng), để nói về vẻ hùng vĩ hiểm trở của không gian 

miền Tây bắc, có thể chọn câu thơ “Heo hút cồn mây súng ngửi trời”. Song khi 

phân tích để làm rõ vẻ hùng vĩ, hiểm trở thì chỉ cần khai thác từ “heo hút”, “cồn 

mây” là đủ. Cụm từ “súng ngửi trời” nên để lại cho ý về người lính Tây Tiến sẽ 

hay hơn. 

Với đoạn văn xuôi, nên tách ra thành các mặt nội dung và hình thức để khai 

thác đoạn văn được lựa chọn thường phải là những đoạn văn quan trọng, chủ chốt 

để thể hiện một đặc điểm nào đó của nhân vật, của bối cảnh hoặc là đoạn trữ tình 

ngoại để chứa đựng tư tưởng của tác giả. Hiểu được điều này rất quan trọng vì nó 

giúp cho việc lập ý trở nên chính xác. Khi khai thác, cần chú ý tới điểm nhìn trần 

thuật, ngôn ngữ, giọng văn của tác giả chứ không nên chỉ xem xét ý tứ trong đoạn 

văn. Nghĩa là bên cạnh việc trả lời câu hỏi “nó nói ý gì?” thì còn phải trả lời cả câu 

hỏi “nó nói như thế nào?”, “nói bằng cách nào?”. 

Đề bài: Cảm nhận đoạn thơ sau trong đoạn trích Đất Nước (trích trường ca 

Mặt đường khát vọng) của Nguyễn Khoa Điềm: “Khi ta…ngày đó” 

Hướng dẫn: 

Có được lớn lên từ mái ấm gia đình, từ tình nghĩa thuỷ chung của cha mẹ ta mới 

thấy câu ca dao “gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau” là lời nhắn nhủ, dặn dò 

quý giá biết bao. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đang tìm cho mình một cách cảm 



nhân mới về đất nước vốn là một đề tài rất cũ, một hình ảnh rất quen trong chín câu 

đầu của trường ca: 

Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi 

Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa…” mẹ thường hay kể. 

Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn 

Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc 

Tóc mẹ thì bới sau đầu 

Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn 

Cái kèo, cái cột thành tên 

Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng 

Đất Nước có từ ngày đó… 

Muốn hiểu về ĐN nhưng “khi ta lớn lên đất nước đã có rồi”: lời thơ khẳng định đất 

nước ra đời từ rất lâu như ta thường bảo 4000 năm lịch sử. Câu thơ cũng khẳng 

định sự trường tồn của đất nước sau bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu lần đánh giặc 

ngoại xâm, chống lại nội thù để bảo vệ đất nước. Nhưng câu thơ cũng nói lên nỗi 

lòng băn khoăn của nhà thơ vì làm sao hiểu được đất nước khi đất nước đã có từ 

lâu, đã cách ta quá xa, đã… ” có từ ngày xửa ngày xưa…”: một cụm từ vô cùng 

quen thuộc, thân thương vì ai trong chúng ta không từng được đắm mình trong 

những câu chuyện cổ tích thần tiên” mẹ thường hay kể”. Những câu chuyện kể, 

những lời ru của mẹ đưa con về với đất nước yêu dấu. 

“Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn”, câu thơ của NKĐ khiến con nhớ 

đến câu chuyện cảm động “Sự tích trầu cau” mẹ kể con nghe về tình nghĩa gia đình 

thắm thiết, ven tròn, hoà quyện nhau như màu đỏ huyết thống thiêng liêng. Đấy 

chính là nền tảng để xây dựng gia đình, để khởi đầu đất nước hay đây cũng chính 

là bài học đầu tiên về đất nước. Miếng trầu bình thwongf bà vẫn ăn hàng ngày sao 

bỗng dưng trở thành thiêng liêng, thấp thoáng đâu đó dáng hình đất nước qua tập 

tục ăn trầu thân quen. 

Hình ảnh cây tre trong câu thơ” Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà 

đánh giặc” con đã từng gặp trong “Sự tích Thánh Gióng” khi cậu bé chỉ mới 3 tuổi 



đã vươn vai thành người chiến sĩ nhổ tre, đánh giặc thù, bảo vệ bờ cõi. Cây tre hiền 

hoà hằng ngày ta vẫn thấy trong xóm làng cho ta những vật dụng và bóng mát, thế 

nhưng cây tre đã từng là vũ khí theo suốt con đường cha ông ta đánh giặc để giữ 

cho con cháu hôm nay đất nước này. Truyền thống đấu tranh bất khuất của người 

xưa dẫu ko có vũ khí tương xứng nhưng đã để lại cho con cháu một bài học: muốn 

đất nước lớn lên vững vàng thì dân mình phải biết trồng tre để chuẩn bị thành vũ 

khí đánh giặc. Bài học lịch sử quý giá này cháu con luôn ghi nhớ và đang vận dụng 

trong những ngày đánh Mỹ ác liệt để bảo vệ đất nước với “gậy tre, chông tre chống 

lại sắt thép quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, 

giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín” (Thép mới) 

Mỗi một đất nước đều có riêng những phong tục tập quán và dân tộc ta cũng thế. 

Hình ảnh” tóc mẹ thì bới sau đầu” đã nói lên một nét đẹp của phong tục VN ta từ 

xưa còn lưu lại đến bây giờ dù đất nước đã phải trải qua bao năm bị ngoại bang đô 

hộ và đồng hoá nhưng dân tộc này vẫn giữ được tập quán riêng của đất nước mình. 

Có được lớn lên từ mái ấm gia đình, từ tình nghĩa thuỷ chung của cha mẹ ta mới 

thấy câu ca dao “gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau” là lời nhắn nhủ, dặn dò 

quý giá biết bao. Với NKĐ “cha mẹ thương nhau bằng gừng ay muối mặn” để con 

được hưởng hạnh phúc đầy đủ, cho con hiểu thêm một . . nét đẹp đạo lí dân tộc là 

tình nghĩa luôn thuỷ chung, son sắc. 

Từ cái nhà con ở khi “cái kèo, cái cột thành tên” đến hạt gạo con ăn” phải một 

nắng hai sương xay, giã, giần, sàn” ta hiểu được bao thế hệ mẹc ha đã lao động vất 

vả, chắt chiu, dành dụm để tạo dựng cuộc sống cho những đứa con nên người và 

góp phần dựng xây đất nước. Tất cả chính là đất nước. Thế thì đất nước ko phải 

đâu xa lạ, vô hình mà là những vật dụng, những hình ảnh hàng ngày ta vẫn thấy 

quanh đây rất đỗi thân quen đã từng gắn bó với ta từ thời thơ bé khi bên ta có bà, 

có mẹ, có cha. Nhưng chính những câu chuyện cổ tích mẹ kể con nghe, chính 

những lời ru ca dao đã đưa con vào thế giới sâu nặng nghĩa tình của đất nước 

thiêng liêng với bao truyền thống, tập quán tốt đẹp. 



   Từ những hình ảnh thân quen nhưng ẩn chứa chiều sâu kiến thức văn học dân 

gian cùng với giọng thơ ngọt ngào đoạn thơ như lời kể chuyện tâm tình, NKĐ đã 

bình dị hoá đất nước, đất nước hoá thân vào cổ tích, ca dao, vào cuộc sống hàng 

ngày. Tác giả đã có một cách cảm nhận mới vừa quen vừa lạ, vùa cụ thể vừa trừu 

tượng, vừa gần gũi vừa rất đỗi thiêng liêng…tạo nên sự xúc động sâu sắc. Điều đó 

nói lên thành công của tác phẩm cũng như những đóng góp của NKĐ đối vơi nền 

VHVN. 

5. Kiểu so sánh văn học 

Có thể nói, đây là dạng đề phức tạp, khó xử lý nhất đôi với học sinh THPT vì nó 

đòi hỏi không chỉ kiến thức mà còn yêu cầu rất cao về khả năng tư duy và óc tổng 

hợp. ở dạng đê này, nếu không thận trọng, rất dễ biến bài viết thành bài liệt kê một 

cách dễ dãi những kiến thức đã học khiến bài trở nèn loãng, nhạt và dàn trải. 

Để tránh tình trạng này, học sinh trước hết cần ý thức rõ về bản chất của thao tác 

so sánh (để xác định điểm giống – khác của các đối tượng, trên cơ sở đó nhìn nhận 

rõ hơn về đặc điểm và giá trị của mỗi đối tượng ấy). Từ đó có thể xác định yêu cầu 

đối với kiểu bài so sánh là phải sử dụng thao tác so sánh như một thao tác chính để 

triển khai bài viết. Tất nhiên là để kết luận rút ra từ việc so sánh có chất lượng và 

sức thuyết phục cao, không thể bỏ cua các thao tác hỗ trợ như phân tích, bình luận, 

chứng minh… Khi thực hiện thao tác so sánh, để kết luận rút ra có tính chuẩn xác 

cao, học sinh cần chú ý tách đối tượng thành các bình diện khác nhau để khảo sát 

chứ không nên nlập cục để nhận xét một cách chung chung. Sau khi đã tách đối 

tượng thành Các bình diện cụ thể, cần đối chiếu đổi tượng ở từng bình diện để xem 

xét, các bình diện đưa ra so sánh phải có sự hô ứng, tương đồng. Ví dụ: hình tượng 

với hình tượng, tư tưởng với tư tưởng, chất liệu với chất liệu, kết cấu với kết 

cấu. Khi lập ý cho bài so sánh, nên tách ra làm hai mặt giống và khác (hoặc chang 

và riêng) để triển khai. Lưu ý: phần nói vê điểm chung chỉ nên lướt qua ()ỏi khi 

xem xét đến cùng thì sẽ không còn điểm chung nữa, mọi đối tượng chi có thể 

giống nhau trên nét lớn còn sự triển khai cụ thể sẽ tạo thành sắc thái riêng), tập 

trung thời gian xem xét điểm riêng, nét độc đáo của từng đối tượig. Học sinh có thể 



lập ý so sánh theo từng bình diện ở cả hai đối tượng, có thỉ phân tích hết đôì tượng 

này rồi đến đối tượng kia song nếu làm theo cách thứ hai vẫn cần xem xét các đối 

tượng ở từng bình diện theo một trình tự thống nhất, sau khi lần lượt phân tích cần 

có phần tổng hợp nêu những nhận xét đinh giá rút ra trong quá trình phân tích ở 

trên. 

Đề bài:Cảm nhận của anh (chị) về vẻ đẹp của hình tượng sông Đà trong tác 

phẩm Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân và hình tượng sông Hương trong 

tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông? – Hoàng Phủ Ngọc Tường. 

Từ đó, trình bày suy nghĩ của mình về việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của quê 

hương đất nước. 

Hướng dẫn: 

 * Giới thiệu chung: 

– Nguyễn Tuân là một nhà văn lớn của văn học Việt Nam. Ông suốt đời tìm kiếm 

và khẳng định những giá trị nhân văn cao quý, với những nét phong cách nổi bật, 

tài hoa, uyên bác, hiện đại mà cổ điển. Tùy bút “Người lái đò sông Đà” là một 

trong những tác phẩm đặc sắc của Nguyễn Tuân, được in trong tập “Sông 

Đà” (1960) 

– “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” là một tùy bút đặc sắc, thể hiện phong cách tài 

hoa, uyên bác, giàu chất thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường. 

– Sông Đà và sông Hương là hai hình tượng trung tâm của hai tác phẩm, được tác 

giả tập trung khắc họa. 

* Nét tương đồng của 2 dòng sông:  

+ Sông Đà và sông Hương đều được các tác giả miêu tả như một nhân vật trữ tình 

có tính cách với những vẻ đẹp đặc trưng riêng biệt, thể hiện tình yêu thiên nhiên, 

tình yêu quê hương, đất nước. 

+  Sông Đà và sông Hương đều mang nét đẹp của sự hùng vĩ, dữ dội. 

-Vẻ đẹp hùng vĩ của sông Đà được thể hiện qua sự hung bạo và dữ dội của nó trên 

nhiều phương diện khác nhau cảnh trí dữ dội, âm thanh ghê rợn, đá sông Đà như 

đang bày trùng vi thạch trận. 



– Khi chảy giữa lòng Trường Sơn, sông Hương chảy dữ dội tựa 1 bản trường ca 

của rừng già, tựa cô gái Di-gan phóng khoáng và man dại…. 

* Sông Đà và sông Hương đều có vẻ đẹp thơ mộng và trữ tình: 

– Sông Đà: dáng sông mềm mại tựa mái tóc tuôn dài tuôn dài, màu nước thay đổi 

qua từng mùa, vẻ đẹp hoang sơ, cổ kính… 

– Sông Hương: với dòng chảy dịu dàng và đắm say giữa những dặm dài chói lọi 

màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng. Sông Hương còn mang vẻ đẹp của người con gái 

ngủ mơ màng chờ người tình mong đợi đánh thức. Nó còn được ví như điệu slow 

tình cảm dành riêng cho Huế… 

* Cả 2 đều được miêu tả qua ngòi bút tài hoa, uyên bác: 

– Tài hoa: 2 dòng sông đều được miêu tả trên phương diện văn hóa, thẩm mĩ: 

+ Sông Đà là nơi hội tụ 2 nét tiêu biểu, đặc trưng của thiên nhiên Tây Bắc vừa 

hùng vĩ, uy nghiêm, dữ dội lại vừa trữ tình, thơ mộng. 

+ Sông Hương là dòng sông của âm nhạc, dòng sông của thơ ca, của lịch sử gắn 

liền với những nét đặc sắc về văn hóa, với vẻ đẹp của người dân xứ Huế. 

nhiều lĩnh vực nghệ thuật để khắc họa hình tượng 2 dòng sông. 

* Nét độc đáo riêng trong từng hình tượng dòng sông: 

Sông Đà: 

– Trong đoạn trích, nhà văn tập trung tô đậm nét hung bạo, dữ dội của sông Đà 

giống như 1 kẻ thù hiểm độc và hung ác -> Thể hiện rõ nhất qua hình ảnh nước dữ, 

gió dữ, đá dữ đặc biệt đá bày trùng vi thạch trận chực lấy đi mạng sống của con 

người. 

– Sông Đà được cảm nhận ở chính nét dữ dội, phi thường, khác lạ: tiếng thét của 

sông Đà như tiếng thét của ngàn con trâu mộng, đá trên sông Đà mỗi viên đều 

mang 1 khuôn mặt hung bạo, hiếu chiến… 

– Đặc biệt, tác giả miêu tả sự hung bạo của sông Đà để làm nổi bật sự tài hoa, tài 

trí của người lái đò. Lúc này đây, sông Đà như 1 chiến địa dữ dội. Và mỗi lần vượt 

thác của người lái đò là mỗi lần ông phải chiến đấu với thần sông, thần đá… 

Sông Hương:  



– Sông Hương được tô đậm ở nét đẹp trữ tình, thơ mộng, gợi cảm và nữ tính, luôn 

mang dáng vẻ của 1 người con gái xinh đẹp, mong manh có tình yêu say đắm. Khi 

ở thượng nguồn, nó là cô gái Digan phóng khoáng, man dại; khi ở cánh đồng Châu 

Hóa, nó là cô thiếu nữ ngủ mơ màng; khi lại như người tài nữ đánh đàn giữa đem 

khuya, hay là nàng Kiều tài hoa, đa tình mà lại chung tình, là người con gái dịu 

dàng của đất nước. 

– Sông Hương được miêu tả qua chiều sâu văn hóa xứ Huế, nó như người mẹ phù 

sa bồi đắp cho vùng đất giàu truyền thống văn hóa này từ bao đời nay. 

– Sông Hương được cảm nhận qua lăng kính của tình yêu: thủy trình của sông 

Hương là thủy trình có ý thức tìm về người tình mong đợi. Khi chảy giữa Huế, 

sông Hương mềm hẳn đi như 1 tiếng… ” vâng” không nói ra của tình yêu. Trước 

khi đổ ra cửa biển, sông Hương như người con gái dùng dằng chia tay người yêu, 

thể hiện 1 nỗi niềm vương vấn với 1 chút lẳng lơ kín đáo. 

– Thông qua hình tượng sông Hương mang nét đẹp nữ tính, nhà văn thể hiện nét 

đẹp lãng mạn, trữ tình của đất trời xứ Huế. 

Đánh giá:  

– Qua vẻ đẹp tương đồng của 2 dòng sông, ta bắt gặp sự tương đồng độc đáo của 2 

tâm hồn có tình yêu thiên nhiên tha thiết và niềm tự hào với vẻ đẹp của non sông 

đất nước Việt Nam. 

– Mỗi nhà văn đều có 1 phong cách nghệ thuật độc đáo trong việc thể hiện hình 

tượng các dòng sông, giúp người đọc có những cách nhìn phong phú, đa dạng về 

vẻ đẹp của quê hương, đất nước mình. Cả 2 tác giả đều vận dụng cái nhìn đa 

ngành, vận dụng kiến thức trên. 

– Trách nhiệm bản thân trong việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của quê hương, 

đất nước qua hành động cụ thể như: yêu quí, bảo vệ môi trường, quảng bá thắng 

cảnh… 

 


