
 Dàn ý phân tích hình tượng những chiếc xe không kính 

Lập dàn ý chi tiết đề văn phân tích cảm nhận về hình tượng những chiếc xe 

không kính trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật. 

Dàn ý chi tiết đề văn phân tích hình ảnh chiếc xe không kính 

I. Mở bài 

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm và những chiếc xe không kính: 

Ví dụ: Trong các tác phẩm về người lính của Phạm Tiến Duật không thể không nhắc tới 

tác phẩm “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”. Bài thơ không chỉ khắc họa vẻ đẹp người 

lính lái xe hiên ngang mạnh mẽ mà còn thể hiện sự tàn khốc của chiến tranh qua hình ảnh 

những chiếc xe không kính. 

II. Thân bài 

- Giải thích nhan đề bài thơ: tác giả thêm vào hai chữ “bài thơ” nhằm muốn khẳng định 

và nhấn mạnh chất thơ có trong bài thơ, thể hiện được tâm hồn và cái nhìn lãng mạn của 

tác giả trước hiện thực chiến tranh khốc liệt, gian khổ. 

- Giải thích nguyên nhân xe không có kính: Điệp từ “không” nhấn mạnh tư thế chủ động 

của người lính, biến cái không bình thường thành bình thường và thú vị hơn. 

- Những chiếc xe không kính nhiều tới mức lập nên những tiểu đội: Đồng thời nhấn mạnh 

sức tàn phá dữ dội của bom mìn trong chiến tranh. Nhiều những xe bị tàn phá tới nỗi tạo 

nên những tiểu đội xe không kính. 

- Hiện thực trần trụi, méo mó và thiếu thốn của chiếc xe không kính: Điệp từ “không có” 

rồi liệt kê các bộ phận của xe đã dựng lên hình ảnh chiếc xe bị tàn phá nghiêm trọng 

trong chiến tranh. 

- Lí tưởng và linh hồn của những chiếc xe không kính: Dù cho bom đạn có phá hủy chiếc 

xe tới mức nào nhưng chỉ cần trái tim của người lính lái xe vẫn tồn tại sẽ thay thế cho tất 

cả các bộ phận đã mất đi của xe. 

III. Kết bài 

- Ý nghĩa những chiếc xe không kính: Tác giả Phạm Tiến Duật đã đưa những chiếc xe 

không kính vào trong thơ, trở thành biểu tượng độc đáo cho thời kì chống Mỹ của nước 

ta. Những chiếc xe vừa phơi bày hiện thực chiến tranh khốc liệt và dữ dội, vừa tô đậm vẻ 

đẹp của những người lính lái xe hiên ngang, bất khuất và lạc quan. 
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Bài văn mẫu tham khảo 

     Tác giả Phạm Tiến Duật là một người lính, nhà văn tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam 

thời kì chống đế quốc Mỹ xâm lược. Vừa cầm súng, vừa cầm bút dùng tiếng thơ của 

mình để góp phần vào công cuộc bảo vệ nền hòa bình độc lập dân tộc. Trong các tác 

phẩm về người lính của Phạm Tiến Duật không thể không nhắc tới tác phẩm “Bài thơ về 

tiểu đội xe không kính”. Bài thơ không chỉ khắc họa vẻ đẹp người lính lái xe hiên ngang 

mạnh mẽ mà còn thể hiện sự tàn khốc của chiến tranh qua hình ảnh những chiếc xe 

không kính. 

    Những chiếc xe không kính trong thơ của Phạm Tiến Duật là hình ảnh có thật, và thật 

đến trần trụi, chỉ có ở trên tuyến đường Trường Sơn những năm tháng đất nước kháng 

chiến chống Mỹ. Cách đặt nhan đề bài thơ đã gây ấn tượng đầu tiên đối với người đọc. 

“Bài thơ về tiểu đội xe không kính”, nhan đề khá dài và tác giả thêm vào hai chữ “bài 

thơ” nhằm muốn khẳng định và nhấn mạnh chất thơ có trong bài thơ, thể hiện được tâm 

hồn và cái nhìn lãng mạn của tác giả trước hiện thực chiến tranh khốc liệt, gian khổ. 

    Bên cạnh đó nói đến cả “tiểu đội xe không kính” là tác giả muốn nhắc tới số lượng 

những chiếc xe bị tàn phá ấy có rất nhiều, rất đông. Qua cách đặt nhan đề đã gợi tả được 

sự tàn khốc của chiến tranh, tinh thần hiên ngang bất khuất và lạc quan của người lính lái 

xe. Những chiếc xe không kính vẫn băng băng ra chiến trường, mà nguyên nhân xe 

không có kính đó là: 

“Không có kính không phải vì xe không có kính 

Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi” 

    Đây là những chiếc xe đã đi qua thử thách của bom đạn trong sự khốc liệt của chiến 

trường. Điệp từ “không” nhấn mạnh tư thế chủ động của người lính, biến cái không bình 

thường thành bình thường và thú vị hơn. Đồng thời nhấn mạnh sức tàn phá dữ dội của 

bom mìn trong chiến tranh. Nhiều những xe bị tàn phá tới nỗi tạo nên những tiểu đội xe 

không kính: 

“Những chiếc xe từ trong bom rơi 

Đã về đây họp thành tiểu đội” 

    Tác giả đã bóc trần trụi sự thật về chiếc xe không kính bị biến dạng và thiếu thốn đủ 

thứ: 

“Không có kính, rồi xe không có đèn 

Không có mui xe, thùng xe có xước” 
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    Điệp từ “không có” rồi liệt kê các bộ phận của xe đã dựng lên hình ảnh chiếc xe bị tàn 

phá nghiêm trọng trong chiến tranh. Tuy nhiên tác giả đã khẳng định rằng linh hồn của 

chiếc xe không nằm ở chi tiết máy móc, phụ kiện mà là ở tấm lòng người chiến sĩ: 

“Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước 

Chỉ cần trong xe có một trái tim” 

    Dù cho bom đạn có phá hủy chiếc xe tới mức nào nhưng chỉ cần trái tim của người lính 

lái xe vẫn tồn tại sẽ thay thế cho tất cả các bộ phận đã mất đi của xe. Tất cả hướng về 

mục tiêu của Tổ quốc, vì miền Nam ruột thịt. 

    Tác giả Phạm Tiến Duật đã đưa những chiếc xe không kính vào trong thơ, trở thành 

biểu tượng độc đáo cho thời kì chống Mỹ của nước ta. Những chiếc xe vừa phơi bày hiện 

thực chiến tranh khốc liệt và dữ dội, vừa tô đậm vẻ đẹp của những người lính lái xe hiên 

ngang, bất khuất và lạc quan. 

-------------------------------------------------------------------- 

» Xem thêm: 

 Phân tích Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật 

 Hình tượng chiếc xe không kính trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính 
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