
TÂY TIẾN (QUANG DŨNG) 

ĐỀ 1: Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau:  

  “Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi! 

  ……………… 

  Mai Châu mùa em thơm nếp xôi” 

A. Mở bài 

-  Quang Dũng là một trong những gương mặt tiêu biểu trong phong trào thơ ca 

kháng chiến chống Pháp. Ông là một nghệ sĩ tài hoa, một hồn thơ lãng mạn, phóng 

khoáng. Ông có khả năng viết văn, soạn nhạc, vẽ tranh nhưng nhớ tới QD người ta 

chủ yếu nhớ đến lĩnh vực thơ ca.  

- Bài thơ ra đời khi QD chuyển sang đơn vị mới, tại Phù Lưu Chanh(Hà Đông cũ)nhớ 

về đơn vị cũ, đồng đội cũ ông viết bài thơ “Nhớ Tây Tiến ”, sau khi in lại tác giả đổi 

tên thành “Tây Tiến”. 

B. Thân bài 

1. Giới thiệu khái quát nỗi nhớ: “SM xa rồi TT ơi! 

                                  Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi” 

-  Câu cảm thán “TT ơi!”: tình yêu thương, một nỗi nhớ khôn nguôi của tác giả. 

- Điệp từ “nhớ” kết hợp với từ láy “chơi vơi” diễn tả  nỗi nhớ một cách độc đáo, nỗi 

nhớ da diết, mênh mang và đầy ắp. 

- “3 âm ơi”: tạo âm hưởng cho câu thơ. 

 Nỗi nhớ là cảm xúc chủ đạo bao trùm cả bài thơ. 

2. Nhớ con đường hành quân đầy gian khổ của người lính Tây Tiến. 

a. TB – 1 vùng đất hung vĩ, hiểm trở, khắc nghiệt. 

-  Điệp từ “dốc” kết hợp với các từ láy “khúc khuỷu”, “thăm thẳm” đèo dốc cheo 

leo,uốn lượn, gập ghềnh, hun hút rất khó để vượt qua… 

-  Con số ước lượng “ngàn thước” với cách miêu tả 2 chiều đối lập “lên – xuống”: độ 

dài, độ cao, độ dốc được miêu tả thật ghê gớm, rợn người. 

- “thác gầm thét, cọp trêu người”: thiên nhiên ở đây còn hết sức hoang dã, sẵn sàng, 

nuốt chửng, đè bẹp những gì nó muốn. 



→ Đoạn thơ được viết với những ngôn ngữ tạo hình gân guốc, táo bạo, sử dụng đa số 

các thanh trắc đã thể hiện đầy đủ về miền núi TB: một vùng đất âm u, bí hiểm, dữ dội. 

b. TB – một vùng đất thơ mộng, trữ tình 

- “sương lấp, đêm hơi, hoa về” → không gian huyền ảo, mơ hồ. 

- Câu thơ toàn thanh bằng: “Nhà…..khơi”. câu thơ toàn thanh bằng gợi không gian 

mịt mùng sương khói.  

-“thơm nếp xôi”: Cuộc sống êm đềm, bình yên. 

c.Nhớ người lính TT 

     - “Đoàn quân mỏi”: chữ mỏi đã phản ánh đầy đủ sự gian khổ của cuộc chiến lúc 

bấy giờ, con đường hành quân xa xôi,sự đói khát, mệt mỏi của người lính TT 

- Nghệ thuật nhân hóa: “Súng ngửi trời” 

+ Sự tinh nghịch, tếu táo của người lính cụ Hồ. 

+ Sự lạc quan vượt lên hoàn cảnh. 

+ Sự ngang tàng lãng mãn của những chàng trai Hà Thành.. 

-  “Dãi dầu…bỏ quên đời”: đó là sự vất vả vượt quá sức chịu đựng của con người mà 

đoàn quân TT phải vượt qua.  

→ Qua kí ức của QD người lính TT gắn với những cực khổ, mất mát, đau thương vô 

cùng nhưng họ không gục ngã trước đói khổ, trước nguy hiểm chết chóc. Vẻ đẹp của 

người lính TT là vẻ đẹp bi mà không lụy, bi mà vẫn hùng.  

3. Nghệ thuật. 

- Sử dụng thành công cả hai bút pháp hiện thực và lãng mạn. 

- Ngôn ngữ chắt lọc, giàu  sức gợi. 

- Sử dụng các biện pháp tu từ: phép điệp, phép đối, nghệ thuật so sánh, nhân hóa… 

c. Kết bài: 

- Khẳng định giá trị đoạn thơ, bài thơ. 

- Khẳng định vai trò của tác giả. 

 

 

ĐỀ 2: Cảm nhận của anh / chị về đoạn thơ sau: 



  “Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc 

  …………………. 

  Sông Mã gầm lên khúc độc hành” 

A. Mở bài 

- Quang Dũng là một trong những gương mặt tiêu biểu trong phong trào thơ ca kháng 

chiến chống Pháp. Ông là một nghệ sĩ tài hoa, một hồn thơ lãng mạn, phóng khoáng. 

Ông có khả năng viết văn, soạn nhạc, vẽ tranh nhưng nhớ tới QD người ta chủ yếu 

nhớ đến lĩnh vực thơ ca.  

- Bài thơ ra đời khi QD chuyển sang đơn vị mới, tại Phù Lưu Chanh(Hà Đông cũ)nhớ 

về đơn vị cũ, đồng đội cũ ông viết bài thơ “Nhớ Tây Tiến ”, sau khi in lại tác giả đổi 

tên thành “Tây Tiến”. 

B. Thân bài 

1. Ngoại hình của người lính Tây Tiến 

- “không mọc tóc”:do bệnh sốt rét hoành hành dữ dội, do cuộc sống quá thiếu thốn 

khó khăn  

- Nghệ thuật đối lập: Quân xanh màu lá >< dữ oai hùm 

→ Người lính TT hiện lên với những đau khổ, bệnh tật mà vẫn oai hùng, dũng mãnh. 

Đấy là vẻ đẹp bi mà không lụy, bi mà vẫn hùng. 

2.Tâm hồn của người lính TT 

Nghệ thuật đối lập Mắt trừng>< gửi mộng 

+ “Mắt trừng”: →cái nhìn thể hiện sự dữ dội 

+ “dáng kiều thơm”: chỉ dáng hình người con gái có vẻ đẹp yêu kiều, diễm lệ, đầy 

thu hút làm cho nỗi nhớ của người lính TT trở nên nồng nàn, say đắm hơn.  

 Cuộc sống kháng chiến dữ dội vẫn không làm mất đi ở họ sự lãng mạn đa tình, 

chất lãng mạn giúp họ vượt lên trên hoàn cảnh để chiến đấu và chiến thắng.. 

3.Tinh thần chiến đấu của người lính TT 

Nghệ thuật đối lập: “mồ viễn xứ” >< “chẳng tiếc đời xanh” 



→ Đó là tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, chiến đấu, hy sinh vì nghĩa lớn: vì 

dân tộc, vì tổ quốc. 

4. Cái chết của người lính TT 

- S ử dụng hàng loạt các từ Hán – Việt “biên cương, mồ viễn xứ, áo bào…”    →Ý 

thơ: sự trang trọng, thiêng liêng. 

- “Về đất”: Cách dùng từ sáng tạo “về đất” →Ý nghĩa lớn lao: là trở về với núi sông, 

đất mẹ, là sự hóa thân cho đất nước 

- “Gầm” (nghệ thuật nhân hóa): sự đau thương dồn nén, tích tụ ,nó gợi sự thống thiết 

mà không bi thảm, đau thương.  

5. Nghệ thuật 

- Sử dụng thành công cả hai bút pháp hiện thực và lãng mạn. 

- Ngôn ngữ chắt lọc, giàu  sức gợi. 

- Sử dụng các biện pháp tu từ: phép điệp, phép đối, nghệ thuật so sánh, nhân hóa… 

c. Kết bài: 

- Khẳng định giá trị đoạn thơ, bài thơ. 

- Khẳng định vai trò của tác giả. 

 

 

 

 


