
 Dàn ý phân tích nhân vật bé Thu trong Chiếc lược ngà 

Hướng dẫn lập dàn ý chi tiết đề văn phân tích nhân vật bé Thu trong truyện 

ngắn Chiếc Lược Ngà của Nguyễn Quang Sáng. 

Dàn ý chi tiết phân tích nhân vật bé Thu 

I. Mở bài 

- Giới thiệu tác giả Nguyễn Quang Sáng và truyện ngắn Chiếc lược ngà: Tác phẩm được 

sáng tác vào năm 1966 khi miền Bắc đang trong thời kỳ hòa bình còn miền Nam vẫn 

đang trong ách thống trị của đế quốc Mỹ. Nhiều người con đất Bắc phải lên đường vào 

Nam để tham gia cuộc kháng chiến ác liệt. 

- Dẫn dắt vấn đề: Phân tích nhân vật bé Thu để thấy được tình cảm cha con sâu 

nặng không chiến tranh nào có thể tàn phá. 

II. Thân bài 

* Khái quát cảnh ngộ của bé Thu: Ba đi chiến đấu từ khi bé còn rất nhỏ, nên hình ảnh 

người ba trong bé vô cùng ít ỏi. Gia đình chỉ cho bé xem hình ba mà thôi. Chính điều này 

đã gây ra những bi kịch giằng xé khi ba cô bé trở về thăm nhà mấy ngày sau tám năm xa 

cách. 

1. Bé Thu là đứa bé bướng bỉnh, ương ngạnh 

- Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, khi nghe tiếng ông Sáu ở bến xuồng, Thu “giật mình tròn 

mắt nhìn”. Nó ngơ ngác lạ lùng nhìn rồi bỗng tái đi, rồi vụt chạy và kêu thét lên “má, 

má”. 

- Trong 3 ngày ông Sáu nghỉ phép bé Thu bướng bỉnh không nhận cha: 

    + Thu xa lánh ông Sáu trong khi ông Sáu luôn tìm cách vỗ về, Thu nhất quyết không 

chịu gọi tiếng ba 

    + Má dọa đánh, Thu buộc phải gọi ông Sáu vô ăn cơm, nhờ ông chắt nước cơm nhưng 

lại nói trổng 

    + Bị dồn vào thế bí nó nhăn nhó muốn khóc nhưng tự lấy rá chắt nước cơm chứ không 

chịu gọi ba 

    + Thu hất tung cái trứng cá ra mâm, cơm văng tung tóe, bị ba đánh đòn nhưng cô 

không khóc mà chạy sang nhà ngoại 

→ Bé Thu “cứng đầu” ương ngạnh nhưng giàu tình yêu thương cha 
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2. Bé Thu có tình yêu thương cha tha thiết, mãnh liệt 

- Trước lúc ông Sáu lên đường 

    + Tình cha con trở lại vào khoảnh khắc ly biệt ngắn ngủi đem lại cho người đọc xúc 

động nghẹn ngào 

    + Trước khi ông Sáu vào chiến khu, bé Thu được bà giải thích vết thẹo trên má ông 

Sáu, con bé lăn lọn suốt đêm không ngủ được, nó ân hận rồi căm thù giặc và thương ba 

nó vô hạn 

- Cuộc chia tay cảm động giữa ông Sáu và bé Thu 

    + Bé Thu chia tay ba nhưng tâm trạng khác trước, nó không bướng bỉnh nhăn mày cau 

có nữa 

    + Tiếng gọi ba cất lên trong sâu thẳm tâm hồn bé bỏng của con bé, sự khao khát tình 

cha con bị kìm nén bỗng bật lên, tiếng gọi suốt 8 năm chờ đợi 

    + “Nó vừa kêu vừa chạy xô tới dang hai chân ôm lấy cổ ba nó”. Nó hôn khắp người 

ông Sáu và hôn cả vết sẹo dài trên má ông 

    + Hai tay Thu ôm chặt cổ ba, chân quắp chặt lấy ba không muốn ông Sáu rời đi 

→ Bé Thu có tình yêu thương cha mãnh liệt, vô bờ 

III. Kết bài 

- Tác giả thành công trong nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật đặc biệt tâm lý nhân vật trẻ 

em rất tinh tế, điều này thể hiện tấm lòng yêu thương của nhà văn với con người. 

- Bé Thu là nhân vật được khắc họa với nhiều biến chuyển về tâm lý, ở em là đứa trẻ hồn 

nhiên, bướng bỉnh và giàu tình yêu thương vô bờ bến dành cho cha. 

 

Bài văn tham khảo phân tích diễn biến tâm trạng bé Thu trong truyện Chiếc Lược 

Ngà 

   Chiếc lược ngà là một trong những tác phẩm xuất sắc của Nguyễn Quang Sáng. Tác 

phẩm xoay quanh câu chuyện cảm động về tình cảm cha con ông Sáu trong hoàn cảnh 

chiến tranh ác liệt. Trong tác phẩm nổi bật hơn cả là bé Thu, nhân vật có cá tính mạnh 

mẽ, có tình yêu thương cha tha thiết, mãnh liệt. 
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   Truyện xoay quanh hai tình huống cơ bản: hai cha con gặp lại nhau sau tám năm xa 

cách, nhưng bé Thu không nhận ra ba, khi nhận ra thì anh Sáu lại phải tiếp tục lên đường 

chiến đấu. Đây là tình huống cơ bản giúp bé Thu thể hiện tình cảm mãnh liệt với cha. Ở 

khu căn cứ ông dồn hết tình yêu làm chiếc lược ngà cho con nhưng chưa kịp đưa ông đã 

hi sinh. Tình huống này giúp bộc lộ tình yêu của ông Sáu với con. 

    Thu là cô bé được sinh ra và lớn lên trong chiến tranh nên trong suốt tám năm ròng, cô 

bé chỉ được sống trong tình yêu thương, sự bao bọc của mẹ, em chưa một lần được gặp 

ba, mà chỉ nhìn mặt ba qua một tấm ảnh ba chụp chung với má. Thu vẫn luôn mang trong 

mình khao khát được gặp ba, được sống trong tình yêu của ba. Và có lẽ điều đó sẽ thành 

hiện thực nếu cuộc gặp gỡ sau tám năm kia không có những éo le trắc trở. Nhưng chỉ vì 

chiến tranh, một dấu tích để lại trên gương mặt anh Sáu mà con bé nhất quyết không chịu 

nhận ba. Trước cái dang tay của anh Sáu, Thu thấy vô cùng ngạc nhiên, sau đó là hoảng 

sợ, mặt nó tái đi, quay đầu bỏ chạy, cầu cứu má. Phản ứng đầu tiên này có thể coi là bình 

thường, vì sau tám năm vào chiến trường có lẽ anh Sáu đã già dặn đi nhiều nên con bé 

không nhận ra. Nhưng những ngày sau đó, con bé vẫn luôn tìm cách lảng tránh và nhất 

quyết không gọi ông Sáu là ba. Bị mẹ ép gọi ba vào ăn cơm nó chỉ nói trống không, khi 

bị đẩy tới bước đường cùng chắt nước cơm nó cũng linh hoạt tự làm một mình. Nhất là 

khi ông Sáu gắp cho nó cái trứng cá, nó hất ra khỏi bát cơm, khiến cơm văng tung tóe. 

Lúc bị đánh những tưởng nó sẽ khóc, nhìn anh Sáu bằng ánh mắt căm giận, nhưng nó chỉ 

lặng lẽ gắp cái trứng cá ra rồi bỏ về nhà ngoại. Nó không chấp nhận bất cứ sự quan tâm 

nào của ông Sáu với nó. Sự ương ngạnh của bé Thu không đáng trách, vì em còn quá nhỏ 

để hiểu được những ác liệt mà chiến tranh gây ra. Em không tin đó là ba mình vì vết thẹo 

dài trên má khác với người ba chụp cùng với má trong bức ảnh. Bởi vậy phản ứng quyết 

liệt của Thu là hợp lí, thể hiện một cá tính mạnh mẽ, tình yêu thương ba vô cùng sâu 

đậm. 

      Nhưng khi được nghe bà ngoại giải thích, lí do anh Sáu không giống trong bức ảnh 

thì bé Thu hiểu ra mình đã sai. Thu đã rất ân hận về hành động của mình, “nó nằm im, lăn 

lộn và thỉnh thoảng lại thở dài như người lớn”. Bà ngoại chính là người giải đáp mọi thắc 

mắc, cởi nút trong tâm hồn trẻ thơ của Thu. Phản ứng không nhận anh Sáu quyết liệt bao 

nhiêu thì khi nhận ra cha tình cảm ấy lại càng sâu nặng, mãnh liệt bấy nhiêu. Trong giờ 

phút cuối cùng trước khi cha đi, tình cảm dồn nén bấy lâu nay bùng lên thật mãnh liệt, 

mạnh mẽ: Nó thét tiếng “Ba” xé ruột, xé gan. Đó là tiếng “ba” nó mong chờ bấy lâu nay, 

tiếng gọi ấy khiến ông Sáu rơi lệ. Rồi nó nhảy tót lên ôm chặt lấy ông Sáu, hôn vào tóc, 

vai, mặt, mũi và cả vết thẹo dài trên mặt ông. Chân nó quắp chặt lấy ba, như thể không 

muốn cho ông rời đi. Tất cả những hành động ấy cho thấy Thu yêu thương ba vô cùng, 

một tình yêu mãnh liệt, chân thành, thắm thiết. Tình yêu đó được bộ lộ một cách cảm 

động qua hoàn cảnh éo le của chiến tranh. 

      Tác phẩm có cốt truyện đơn giản những chi tiết được sắp xếp hợp lí, đưa người đọc đi 

từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đồng thời bộc lộ được cá tính nhân vật. Sự lựa chọn 

người kể chuyện phù hợp, bác Ba người luôn bên cạnh hai cha con, chứng kiến toàn bộ 
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câu chuyện, bởi vậy câu chuyện được thuật lại chân thực, giàu cảm xúc. Ngôn ngữ kể 

chuyện có sự kết hợp hài hòa các yếu tố miêu tả, biểu cảm, khiến cho câu chuyện không 

chỉ hấp dẫn bởi cốt truyện mà còn bị rung động vởi những suy nghĩ, trăn trở của người kể 

chuyện. Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật hết sức đặc sắc, nắm bắt tâm lí trẻ con tài 

tình, chân thực. 

      Qua nhân vật bé Thu tác giả đã thể hiện một cách cảm động tình yêu cha sâu sắc 

trong hoàn cảnh khắc nghiệt, éo le của chiến tranh. Đồng thời cũng là lời khẳng định, dù 

chiến tranh xảy ra cũng không thể làm vơi cạn được tình người, tình cảm gia đình. Ngược 

lại chính trong hoàn cảnh này, tình cảm gia đình lại càng trở nên sâu nặng, tha thiết và 

cao đẹp hơn. 

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

    Các bạn vừa tham khảo dàn ý và bài văn mẫu phân tích nhân vật bé Thu trong truyện 

ngắn Chiếc lược ngà (chương trình Ngữ Văn 9). Truy cập kho tài liệu Văn mẫu lớp 9 để 

cập nhật thêm nhiều bài văn hay khác giúp bạn rèn luyện kỹ năng làm văn, chuẩn bị tốt 

cho các bài thi và kiểm tra môn Văn. Chúc các bạn học tốt ! 
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