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Câu 1: Nêu hoàn cảnh sáng tác và ý nghĩa nhan đề bài thơ Đồng chí của Chính Hữu 

Trả lời: 

 - Hoàn cảnh sáng tác:  

+ Sáng tác năm 1948 – giai đoạn đầu cuộc kháng chiến chống Pháp. Thời điểm ấy, bộ đội, 

nhân dân ta sống và chiến đấu trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, gian khổ, thiếu thốn. 

+ Bài thơ xuất hiện lần đầu tiên trên tờ bích báo của đại đội in trong tập “Đầu súng trăng 

treo” (1966). 

- Ý nghĩa nhan đề Đồng chí (đồng: cùng; chí: chí hướng): chung chí hướng, chung lí 

tưởng. Người cùng trong một đoàn thể chính trị hay một tổ chức cách mạng thường gọi nhau là 

“đồng chí”. Vì vậy, tình đồng chí là bản chất cách mạng của tình đồng đội và thẻ hiện sâu sắc tình 

đồng đội. 

Câu 2: Bài tập luyện tập 

Bài tập 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:    

“Đêm nay rừng hoang sương muối 

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới 

Đầu súng trăng treo” 

(Đồng chí – Chính Hữu, Ngữ văn 9, tập I , NXB Giáo Dục, 2010) 

a.. Khi nêu xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Đồng chí, có bạn học sinh viết: 

“Bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu trích từ tập thơ “Vầng trăng quầng lửa” và được 

sáng tác trong thời kì kháng chiến chống Mĩ”. 

 Em hãy sửa lỗi kiến thức của câu văn trên. 
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b.. Hãy ghi lại tên một tác phẩm đã học (ghi rõ tên tác giả) sáng tác cùng năm với bài thơ Đồng 

chí. 

c. Về câu thơ cuối của bài thơ, nhà thơ Chính Hữu kể rằng lúc đầu ông viết là “Đầu súng mảnh 

trăng treo”, sau đó bớt đi một chữ. Chữ nào trong câu thơ đã được bớt đi? Theo em, vì sao tác giả 

lại bớt đi như vậy? 

d. Hãy viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo cách lập luận tổng – phân – hợp với chủ đề: Ba câu 

kết thúc bài thơ  là bức tranh đẹp về tình đồng chí, là biểu tượng đẹp về cuộc đời người chiến sĩ. 

Trong đoạn có sử dụng câu cảm thán và phép nối để liên kết (gạch dưới câu cảm thán và từ ngữ 

dùng làm phép nối). 

Trả lời: 

a. Tập thơ “Đầu súng trăng treo” (1948), sáng tác trong thời kì kháng chiến chống Pháp. 

b. Tác phẩm: Làng (Kim Lân) 

c. Chữ được lược bớt: “mảnh” 

=> Nguyên nhân: Câu thơ “Đầu súng trăng treo” vẫn gợi được hình ảnh vầng trăng treo trên đầu 

mũi súng. Hơn nữa, khi bớt đi một chữ, câu thơ trở nên gọn, chắc, giàu nhịp điệu. Bốn chữ này có 

nhịp như nhịp lắc của một thứ lơ lửng, chênh vênh, góp phần diễn tả sinh động hình ảnh vầng 

trăng như treo lơ lửng trên đầu mũi súng. 

d. Dàn ý gợi ý phần thân đoạn: Cần phân tích để làm rõ: 

 - Bức tranh đẹp về tình đồng chí: người lính đứng cạnh bên nhau, tuyền cho nhau hơi ấm, 

sức mạnh để chiến thắng cái khắc nghiệt của thiên nhiên, chiến thắng kẻ thù. 

 - Biểu tượng đẹp về cuộc đời người chiến sĩ: sự hòa hợp giữa súng và trăng toát lên vẻ đẹp 

trong tâm hồn, trong cuộc đời người chiến sĩ cách mạng. Súng và trăng là chiến sĩ và thi sĩ, là 

hiện thực và lãng mạn... 

Đoạn văn tham khảo: 

 Bài thơ Đồng chí của Chính Hữu kết thúc với những hình ảnh thật đẹp, thật ý nghĩa khi trở 

thành biểu tượng thiêng liêng của tình đồng chí cùng chung chiến hào: 
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“Đêm nay rừng hoang sương muối 

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới 

Đầu súng trăng treo” 

Khung cảnh được mở ra với không gian âm u, lạnh lẽo của núi rừng lúc đêm khuya trong điều 

kiện thời tiết với “sương muối” dày đặc. Sương muối là loại sương trắng ngà, nhỏ li ti, chỉ xuất 

hiện trong tiết trời đông lạnh giá. Đối lập với hiện thực khắc nghiệt của những đêm dài nơi “rừng 

hoang sương muối” là những người lính đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới trong cái nơi mà sự 

sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Từ “chờ” cũng đã khắc họa được cái tư thế, tinh 

thần chủ động đánh giặc của họ chứ không phải là sự thụ động, yếu nhược như thời trước. Rõ 

ràng khi những người lính đứng cạnh bên nhau vững chãi thì cái gian khổ, ác liệt của cuộc chiến 

bị mờ đi và tầm vóc của những người lính bỗng trở nên lớn lao, anh hùng. Bốn chữ “Đầu súng 

trăng treo” làm cho nhịp thơ đột ngột thay đổi, dồn nén, chắc gọn, gây sự chú ý cho người đọc. 

Trong đêm phục kích chờ giặc, người chiến sĩ bỗng phát hiện mũi súng như treo một vầng trăng, 

vừa hiện thực lại vừa lãng mạn. hiện thực vì ở vào một vị trí và tầm nhìn nào đó, vầng trăng như 

đang treo trên đầu mũi súng của người chiến sĩ đang phục kích chờ giặc. Lãng mạn vì trong hoàn 

cảnh hết sức gian khổ, khốc liệt: đêm đông lạnh giá, rừng hoang sương muối, cái chết cận kề, tâm 

hồn nhạy cảm của người chiến sĩ vẫn tìm thấy chất thơ bay bổng trong vẻ đẹp bất ngờ của trăng. 

“Súng” là biểu tượng của chiến đấu, “trăng” là biểu tượng của cái đẹp, à cho niềm vui lạc quan, 

cho hòa bình của cuộc sống. Súng và trăng là thực và hư, là chiến sĩ và thi sĩ, là một “cặp đồng 

chí” tô đậm vẻ đẹp của những người đồng chí đang đứng cạnh bên nhau. Chính tình đồng chí đã 

làm cho người chiến sĩ cảm thấy cuộc đời vẫn đẹp, vẫn thơ mộng, tạo cho học sức mạnh chiến 

đấu và chiến thắng. Đó là thứ tình cảm thật đẹp! Và cũng chính điều ấy đã khiến cho những câu 

thơ cuối của Đồng chí trở thành hình  ảnh đẹp đẽ, là kết tinh cao nhất của tình cảm thiên liêng, 

bất diệt: tình đồng chí, đồng đội keo sơn gắn bó.  

Phép nối: Và 

Câu cảm thán: Đó là thứ tình cảm thật đẹp! 

Bài tập 2: Một học sinh chép khổ thơ thứ hai trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu như sau: 

“Ruộng nương anh gửi bạn thân cày 
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Gian nhà không mặc kệ gió lung lay 

Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính 

Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh 

Sốt run người vầng trán ướt mồ hôi 

Áo anh rách vai 

Quần tôi có vài mảnh vá 

Miệng cười buốt giá 

Chân không giày 

Thương nhau tay bắt lấy bàn tay” 

a. Chỉ ra từ chép sai và sử lại. Việc chép sai như thế có ảnh hưởng như thế nào tới khả năng biểu 

đạt của bài thơ? 

b. Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính” và 

nêu tác dụng của nó. 

c. Nêu cảm nhận của em về đoạn thơ trên bằng một đoạn văn ngắn, trong đó có sử dụng một phép 

thế, một thành phần phụ chú. 

Trả lời: 

a. Từ sai: “bắt” -> Sửa lại: “nắm” 

=> Ảnh hưởng: Bắt tay - hành động mang tính lịch sự, giao hữu chứ không có tình cảm, sự thân 

thiết. Còn nắm tay thể hiện sự gắn kết, tình cảm sâu đậm giữa những con người. Đó chính là biểu 

hiện cao nhất của sự gắn bó của những người lính trong cuộc chiến gian khổ, thiếu thốn, đói rét. 

=> Chép sai làm giảm đi khả năng biểu đạt, sự sâu xa và ý nghĩa của câu thơ. 

b.  

- Trong câu thơ Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính đã sử dụng hai biện pháp tu từ là 

nhân hóa và hoán dụ. 
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 + Nhân hóa: “Giếng nước - gốc đa” biết nhớ những người lính ra trận 

 + Hoán dụ: Hình ảnh “Giếng nước”, “gốc đa” là những hình ảnh quen thuộc của làng quê, 

cũng là sự vật để gợi nhắc về ngôi làng 

=> Biểu trưng cho những người ở lại, người thân của người lính ra trận. 

 - Tác dụng: Biến những vật vô tri, quen thuộc của làng quê hiện về sinh động trong nỗi 

nhớ và khắc họa sâu sắc nỗi niềm, tâm trạng của những người lính nơi chiến tuyến. Nỗi nhớ ở 

đây là nỗi nhớ hai chiều chứ không phải là nỗi nhớ đơn phương, một chiều. Bởi người lính nhớ 

về quê hương còn những người ở quê hương lại trông ngóng từng ngày tin tức của họ. 

c. Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau, miễn là hợp lí và logic. Có thể tham khảo 

các đoạn văn sau đây: 

Đoạn văn 1: 

Nếu bảy câu thơ đầu trong bài thơ Đồng Chí, Chính Hữu đã xây dựng nên một cơ sở vững 

chắc để tình đồng chí thiên liêng hình thành thì những câu tiếp theo lại mở ra những biểu hiện 

đẹp đẽ của tình đồng chí: 

 “Ruộng nương anh gửi bạn thân cày 

Gian nhà không mặc kệ gió lung lay 

Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính.” 

Đi dọc bài thơ là sự sóng đôi của hai hình tượng “anh” và “tôi”.Tình tri kỉ, tình đồng chí đựơc bắc 

qua sự sóng đôi có ý nghĩa bổ sung ấy .Vì vậy đến đây, khi tác giả chỉ nói một cảnh ngộ ,người 

đọc vẫn có ấn tượng chung cho cả hai.Mấy câu thơ nói về gia cảnh của người này hoá ra lại diễn 

đạt sâu sắc tình yêu thương lặng lẽ của người kia .Là nông dân ,với họ ruộng đất quí hơn vàng , 

vào bộ đội ,họ để lại đằng sau xóm làng ,đất đai,nhà cửa.“Mặc kệ ”đấy mà sao lưu luyến thế ,đến 

cả giếng nước gốc đa cũng chợt có hồn,biết nhớ ,biết thương người nơi tiền tuyến . “Giếng nước 

gốc đa” hay chính là đôi mắt hẹn ngày về của người bạn gái, làm ấm lòng người lính phương xa 

?Tất cả đều có thể ,bởi một chút nhung nhớ ấy cùng với ngôi nhà ,ruộng nương và xóm làng thân 

thuộc là động lực để vì nó mà anh chấp nhận bao nhiêu gian khổ : 
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“Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh 

Sốt run người vầng trán ướt mồ hôi . 

Áo anh rách vai , 

Quần tôi có vài mảnh vá , 

Miệng cười buốt giá , 

Chân không giày” 

Không một chút tô vẽ điểm trang ,Chính Hữu tái hiện cuộc sống thiểu thốn của cuộc đời quân 

ngũ bằng những chi tiết thành thực đến thương lòng : áo rách,quần vá,chân không giày, sao 

chống nổi những cơn sốt rét giữa rừng sâu ?! Trong hoàn cảnh ấy, người lính sẻ chia cho nhau 

tình yêu thương ở mức tột cùng “Thương nhau tay nắm lấy bàn tay ”. Một câu thơ thôi song nói 

được bao điều. Bàn tay tìm đến nhau như san sẻ cho nhau ,truyền cho nhau hơi ấm ,niềm tin và 

sức mạnh . “Anh – tôi ”nhoà đi sau “miệng cười buốt giá” để niềm tin , niềm lạc quan ,sự bất 

chấp khó khăn gian khổ của người lính hiện lên .Chính Hữu đã rất tinh khi phát hiện ra nội lực 

tinh thần ẩn sâu trong trái tim người lính .Chính nó đã góp phần tạo nên chiều sâu cho tình đồng 

chí thầm lặng nhưng rất đỗi thiêng liêng này . 

Đoạn văn 2: 

Ruộng nương, căn nhà - cả cơ nghiệp, cả ước mơ của những người nông dân, và họ luôn 

gắn bó, giữ gìn và chắt bóp cho những gì mình có. Vậy mà họ đã gác lại tất cả để ra đi đánh giặc, 

để cả cơ nghiệp của mình hoang trống mà ra đi dù biết người thân ở lại trống trải nhưng cũng 

“mặc kệ” thì đó quả là sự hi sinh lớn lao và đó cũng là quyết định ra đi mà không phải sự dửng 

dưng, vô tình. “Giếng nước”, “gốc đa” là hinh ảnh hoán dụ gợi về quê hương, về người thân nơi 

hậu phương của người lính được nhân hóa và hiện hình trong nỗi nhớ vơi đầy. Câu thơ nói quê 

hương nhớ người lính mà thực chất là người lính nhớ nhà, nỗi nhớ hai chiều ngày càng da diết 

chứ không còn là nỗi nhớ đơn phương, một chiều nữa. Không chỉ chia sẻ cùng nhau những niềm 

vui, nỗi buồn hay những câu chuyện tâm tình nơi quê nhà mà họ còn chia sẻ những gian lao, thiếu 

thốn của cuộc đời người lính với nhau: 

“Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh 
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Sốt run người vầng trán ướt mồ hôi . 

Áo anh rách vai , 

Quần tôi có vài mảnh vá , 

Miệng cười buốt giá , 

Chân không giày” 

Những trận sốt rét rừng hành hạ cơ thể họ mà không có thuốc men. Quân tư trang tưởng chừng là 

những thứ không thể thiếu, vậy mà với họ, quân tư trạng chỉ là áo rách vai, quần vài mảnh vá, còn 

chân thì không giày giữa cái giá lạnh của mùa đông nơi núi rừng. Đây là hoàn cảnh chung của bộ 

đội ta trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Thế nhưng, khó khăn là thế, thiếu 

thốn, khổ cực là thế mà họ vẫn động viên nhau, truyền cho nhau hơi ấm: “Thương nhau tay nắm 

lấy bàn tay”. Nó không phải là cái bắt tay thông thường mà là cái nắm tay đầy chân thành, tự tìm 

đến với nhau tuyền cho nhau hơi ấm để vượt lên buốt giá. Và đó không phải là sự gắn bó bất chợt 

mà là sự gắn bó trong chiến đấu, đồng cam cộng khổ khiến tình đồng chí thêm saia dậm để đi tới: 

cùng sống chết cho lí tưởng. Trong suốt cuộc kháng chiến trường kì đầy gian lao vất vả ấy, tình 

cảm đồng chí đồng đội đã đi vào chiều sâu của sự sống và tâm hồn những người chiến sĩ và trở 

thành những kỉ niệm không bao giờ quên trong cả cuộc đời của họ. 

Thành phần phụ chú: - cả cơ nghiệp, cả ước mơ của những người nông dân, 

Phép thế: những người chiến sĩ - họ 

Bài tập 3: Cho đoạn thơ: 

“Quê hương anh nước mặn đồng chua 

Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá 

Anh với tôi hai người xa lạ 

Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau 

Súng bên súng, đầu sát bên đầu 

Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ 
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Đồng chí!” 

(Đồng chí - Chính Hữu) 

 

a. Trong những câu thơ trên, có một từ bị chép sai. Đó là từ nào? Hãy chép lại chính xác câu thơ 

đó. Việc chép sai như vậy có ảnh hưởng đến giá trị biểu cảm của câu thơ như thế nào? 

b. Câu thứ sáu trong đoạn thơ trên có từ “tri kỉ”. Một bài thơ đã học trong chương trình Ngữ văn 

9 cũng có câu thơ dùng từ “tri kỉ”. Đó là câu thơ nào? Thuộc bài nào? Về ý nghĩa từ “tri kỉ” trong 

hai câu thơ đó có điểm gì giống, khác nhau? 

c. Câu thơ thứ bảy trong đoạn thơ trên là một câu đặc việt. Hãy viết đoạn văn khoảng 5 câu phân 

tích nét đặc sắc của câu thơ đó. 

Trả lời 

a.  

- Từ bị chép sai: “hai” -> Sửa thành “đôi”: Anh với tôi đôi người xa lạ 

- Chép sai như vật ảnh hưởng tới giá trị biểu cảm của câu thơ. Vì “hai” là từ chỉ số lượng, 

còn “đôi” là danh từ chỉ đơn vị. Từ “hai” chỉ sự riêng biệt, từ “đôi” chỉ sự không tách rời. Cho 

nên, việc sử dụng từ “hai” thay vì từ “đôi” đã xa tạo nên khoảng cách giữa những người lính, làm 

mất đi cái nền móng cho chuyển biến tình cảm của họ. 

b.  

 - Câu thơ trong bài thơ “Ánh trăng” cũng có từ “tri kỉ”: Hồi chiến tranh ở rừng / Vầng 

trăng thành tri kỉ 

 - Từ “tri kỉ” trong hai câu thơ cùng có nghĩa để chỉ đôi bạn thân thiết, hiểu nhau. Nhưng 

trong mỗi bài thơ nó lại có nét nghĩa khác. Ở câu thơ trong bài Đồng chí của Chính Hữu chỉ tình 

bạn giữa người với người; còn trong bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy lại để chỉ tình bạn giữa 

người với trăng. 

c.  
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* Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau nhưng đảm bảo các ý: 

- Được tác riêng độc lập, là một câu đặc biệt gồm từ hai âm tiết đi cùng dấu chấm than, 

ngân vang như tiếng gọi tha thiết, tạo một nút nhấn, lắng lại.  

- Kết tinh bao tình cảm đẹp: tình giai cấp, tình bạn,tình người trong chiến tranh.  

- Có ý nghĩa như một bản lề gắn kết đoạn đầu và đoạn thứ hai của bài thơ, là điểm nhấn, là 

mạch cảm xúc chung cho toàn bài. 

* Đoạn văn tham khảo: 

Bài thơ ” Đồng chí” của Chính Hữu ca ngợi tình cảm cao đẹp của những người lính anh bộ 

đội cụ Hồ trong đó tính hàm xúc của bài thơ được đặc biệt thể hiện ở dòng thơ thứ 7 trong bài thơ 

” Đồng chí“ . Dòng thơ chỉ có một từ kết hợp với dấu chấm than, đứng riêng thành một dòng thơ 

và có ý nghĩa biểu cảm lớn, nhấn mạnh tình cảm mới mẻ thiêng liêng – tình đồng chí. Đây là tình 

cảm kết tinh từ mọi cảm xúc, là cao độ của tình bạn, tình người, có nghĩa được bắt nguồn từ 

những tình cảm mang tính truyền thống. Đồng thời là sự gắn kết của bài thơ, nó là bản lề khẳng 

định khép lại cơ sở hình thành tính đồng chí của sáu câu thơ trước, còn với những câu thơ phía 

sau là sự mở rộng, sự triển khai biểu hiện cụ thể của tình đồng chí. Với ý nghĩa đặc biệt như vậy 

nên dòng thơ thứ 7 đã được lấy làm nhan đề cho bài thơ ” đồng chí” của Chính Hữu. 
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