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Dưới đây là bài văn hay nhất doctailieu.com biên soạn để giúp các em học sinh tham khảo cách làm 

và bổ sung vốn từ trước khi làm bài: 

Bài làm: 

Cảnh một buổi mai “đầy sương thu và gió lạnh”, mẹ “âu yếm” dẫn con trai bé nhỏ đi đến trường 

trên con đường làng thân thuộc “dài và hẹp”. Cảnh mấy cậu học trò nhỏ “áo quần tươm tất, nhí 

nhảnh” gọi tên nhau, trao sách vở cho nhau xem. Con đường tựu trường của tuổi thơ đông vui như 

ngày hội. Cảnh sân trường Mĩ Lí “dày đặc cả người”, tất cả đều áo quần “sạch sẽ”, gương mặt “vui 

tươi và sáng sủa”. Cảnh học trò mới “bỡ ngõ đứng nép bên người thân”, “ngập ngừng e sợ”. “Một 

mùi hương lạ xông lên trong lớp”, một con chim đến đậu bên cửa sổ lớp học, rụt rè hót rồi vỗ cánh 

bay cao, cảnh bàn ghế, những hình treo trên tường… đều làm cho chú học trò bé nhỏ ngỡ ngàng 

“mới lạ và hay”. 

Chất thơ tỏa ra từ giọng nói ân cần, cặp mắt “hiền lạ” của ông đốc đến hình ảnh thầy giáo lớp Năm 

đón 28 học trò mới với “gương mặt tươi cười”. 

Chất thơ là lòng mẹ hiền rất thương yêu con. Bốn lần Thanh Tịnh nói về bàn tay mẹ: “Mẹ tôi ân cân 

nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng; bàn tay mẹ cầm thước bút cho con lúc đứng xếp hàng, đứa 

con cảm thấy “có một bàn tay dịu dàng” của mẹ đẩy con tới trước như khích lệ. 

Lúc đứa con trai bé bỏng ngơ ngác thì bàn tay mẹ hiền “một bàn tay quen nhẹ miết mái tóc” con. Có 

thể nói hình tượng bàn tay mẹ hiền được thể hiện một cách tinh tế. 

Chất thơ của truyện “Tôi đi học” còn được thể hiện ở các hình ảnh so sánh đầy thi vị, ở giọng văn 

nhẹ nhàng, trong sáng, gợi cảm. Đọc hai câu văn đầu truyện ta cảm nhận chất thơ ấy mà lòng xúc 

động bâng khuâng: 

Chất thơ được thể hiện cả ở nội dung và hình thức của văn bản. 

“Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không những đám mây bàng bạc, 

lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường. 

Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi 

mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”… 

Thật vậy, “Tôi đi học” là những dòng hồi ức về ngày tựu trường của tuổi thơ rất thơ và xúc động. 

Tham khảo 

 Chứng minh truyện ngắn Tôi Đi Học giàu chất thơ 

 Phân tích để làm sáng tỏ chất thơ trong truyện ngắn Tôi đi học 

__________________________________ 

Trên đây là một số bài văn Cảm nhận của em về chất thơ trong truyện Tôi đi học được biên soạn 

với mục đích giúp các em học sinh tham khảo và bổ sung vốn từ để có thể tự làm bài tốt hơn. Các 
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bạn cũng có thể tham khảo thêm nhung bai van mau lop 8 hay khác tại doctailieu.com. Mọi ý kiến 

đóng góp của bạn là nền tảng giúp chúng tôi tự hoàn thiện và nâng cao chất lượng các bài viết. 
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