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Hướng dẫn
I. Mở bài: giới thiệu về bài thơ tiểu đội xe không kính
Ví dụ:
Phạm Tiến Duật (1941 - 2007) là một gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nhà thơ trẻ thời chống
Mĩ. Ông có các tác phẩm nổi tiếng như Trường Sơn Dông-Trường Sơn Tây, Lửa đèn, Gửi em cô
thanh niên xung phong,… và đặc biệt nhất là bài thơ Tiểu đội xe không kính, nói về một thời
kháng chiến oanh liệt của bộ đội ta và thể hiện lòng yêu nước của nhà thơ qua những câu thơ
rất hào hùng và dí dỏm.
II. Thân bài: dàn ý bài thơ Tiểu đội xe không kính
1. Hình ảnh chiếc xe không có kính:
“Không có kính không phải vì xe không có kính
Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi
.
.
.
Không có kính, rồi xe không có đèn,
Không có mui xe, thùng xe có xước,”
Một chiếc xe được tả rất chân thực và có nguyên nhân rõ ràng, như được thể hiện
bằng văn xuôi
Chiếc xe không có kính, không có cửa,… không như hình djang của một chiếc xe
bình thường
Nguyên nhân khiến chiếc xe như thế được tác giả nêu lên rất rõ ràng đó là bôm giật,
bom tan nên xe mới như vậy.
Chiếc xe bị tàn phá nêu lên được hiện thwujc của chiến tránh lúc bấy giờ.
Tác giả sử dụng giọng kể hóm hỉnh, dí dỏm, biện pháp liệt kê hình ảnh độc đáo và
chân thực.
2. Hình ảnh những chiến sĩ lái xe:
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“Ung

dung buồng lái ta ngồi,
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.
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.
Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước:
Chỉ cần trong xe có một trái tim.”
Tư thế của người lính rất dung dung, thư thái trong buồng lái, dù bom đạn nhưng
vânx hùng dũng và không sợ
Thái độ của người lính: người lính thể hiện thái độ bất chấp khó khăn, nguy hiểm vẫn
đi về phái trước.
Qua những hình ảnh ấy còn thể hiện nên tình đồng chí, đồng đội của các chiến sĩ ta
trong những cuộc kháng chiến giang khổ và khó khăn.
Đồng thời thể hiện ý chí quyết tâm chống giặc của những con người anh dũng.
III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về bài thơ Tiểu đội xe không kính
Ví dụ:
Bài thơ Tiểu đội xe không kính thể hiện nên hình ảnh một chiếc xe chịu bom đạn nên đã
khiến nó đã trở thành một chiếc xe đặc biệt. bên cạnh đó còn thể hiện nên tình cảm đồng chí
đồng đội của người chiến sĩ và tấm lòng yêu nước của họ.
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