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Hướng dẫn Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả cùng 

7 đoạn văn mẫu cho các em tham khảo về cách làm cụ thể và từ vượng, ngữ pháp trong các 

đoạn văn. 

Đề bài:  

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả. 

Hướng dẫn làm bài 

Các em học sinh lớp 6 có thể hiểu yêu cầu đối với đề bài này là: Viết đoạn văn ghi lại cảm 

xúc về một bài thơ - trong bài thơ đó có yêu tố tự sự và miêu tả. 

Các em có thể xem lại chi tiết phần soạn bài Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ 

có yếu tố tự sự và miêu tả để hiểu rõ hơn về cách diễn giải và yêu cầu của đề bài. 

Đọc tài liệu tổng hợp lại cách làm với đề bài này là:  

- Giới thiệu nhan đề bài thơ và tên tác giả mà em muốn nêu trong đoạn văn của mình. 

- Thể hiện được cảm xúc chung của bản thân em về bài thơ. 

- Nêu các chi tiết mang tính tự sự và miêu tả trong bài thơ. Đánh giá ý nghĩa của chúng 

trong vệc thể hiện tình cảm, cảm xúc của nhà thơ. 

- Chỉ ra được nét độc đáo trong cách tự sự và miêu tả của nhà thơ. 

Lập dàn ý chung 

Mở đoạn: (thường dài khoảng 2-3 câu) 

 Giới thiệu về tên bài thơ và tên tác giả. 
 Nêu khái quát ấn tượng, cảm xúc của bản thân về bài thơ 

Thân đoạn: 

 Nêu ấn tượng, cảm xúc của em về câu chuyện được kể hoặc các chi tiết miêu tả có 
trong bài thơ 

 Làm rõ nghệ thuật kể chuyện và miêu tả của tác giả 
 Đánh giá tác dụng của việc kể lại câu chuyện kết hợp với các chi tiết miêu tả trong 

bài thơ 

Kết đoạn: 

Nêu khái quát điều em tâm đắc về bài thơ (trong đó có nói tới đặc điểm nghệ thuật riêng 

của bài thơ đã được phân tích ở thân đoạn). 
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7 mẫu đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu 

tả 

Đoạn văn mẫu ghi lại cảm xúc về một bài thơ Chuyện cổ tích về loài người 

Mẫu 1 

Nhan đề “Chuyện cổ tích về loài người” của Xuân Quỳnh đã gợi nhắc cho người đọc nhớ 

về những câu chuyện cổ tích mà bà thường kể về một thời đại xa xưa ngày trước. Khi đọc 

tác phẩm, người đọc cảm thấy cách lý giải nguồn gốc loài người của tác giả thật thú vị. 

Dưới hình thức một bài thơ, nhưng tác phẩm lại giàu tính tự sự, giống như một câu chuyện 

được kể lại theo trình tự thời gian. Trước hết tác giả khẳng định trời sinh ra trước tiên là 

trẻ em. Sau đó, để trẻ em có được một môi trường sống thật tốt, mới có sự ra đời của những 

sự vật khác trên trái đất. Ở đây, nhà thơ đã sử dụng những hình ảnh miêu tả sinh động để 

giúp người đọc hiểu hơn về sự ra đời của thiên nhiên. Kế tiếp là sự ra đời của mẹ giúp trẻ 

em cần có tình yêu thương, sự chăm sóc. Bà được sinh ra để giáo dục trẻ em về những giá 

trị truyền thống, đạo đức tốt đẹp. Còn bố được sinh ra để dạy trẻ em thêm hiểu biết, trưởng 

thành. Cuối cùng trường lớp là nơi trẻ em đến để học tập, vui chơi còn thấy giáo là người 

dạy dỗ trẻ em ở đó. Có thể khẳng định, với bài thơ này, Xuân Quỳnh muốn gửi gắm tình 

yêu thương của Xuân Quỳnh dành cho trẻ em. 

Mẫu 2 

Là một nhà thơ xuất sắc, Xuân Quỳnh đã có những tác phẩm vô cùng ấn tượng tiêu biểu 

phải kể đến là Chuyện cổ tích về loài người. Ngay từ tiêu đề, tác giả đã như muốn gợi dẫn 

về việc đưa chúng ta theo dòng thời gian đi từ khi được sinh ra ở những vùng đất sơ khai, 

dần dần trưởng thành cho tới khi cuộc sống phát triển văn minh từng ngày. Ở khổ thơ đầu 

tiên, khi ấy sự sống mới chỉ bắt đầu, trái đất còn hoang sơ “trụi trần”, chưa có màu xanh, 

“không dáng cây ngọn cỏ”. Thế nhưng trải qua năm tháng ở những khổ thơ tiếp theo, cuộc 

sống ngày một thay đổi khi mặt trời chiếu rọi ánh sáng khắp trái đất, đem lại sự sống cho 

muôn loài. Con người ngày càng trở nên đông đúc, cha mẹ, ông bà yêu thương và nuôi 

dưỡng trẻ em để chúng lớn lên trong những lời ru ngọt ngào. Gia đình ngày càng hoàn 

thiện, trí tuệ, sự hiểu viết của loài người, của thế giới “trẻ em” đi lên một bước tiến 

mới.  Nhờ “bố bảo”, “bố dạy” mà trẻ em “biết ngoan”,  “biết nghĩ”. Vạn vật xung quanh 

càng ngày càng trở nên rõ ràng và tươi sáng bởi chính những điều ấy, khi dần dần phát 

triển tiếng nói, chữ viết, có nền giáo dục. Đi theo đó là những trường lớp đào tạo và dạy dỗ 

trẻ em, rồi bàn, ghế, cái bảng, cục phấn, chữ viết, thầy giáo,.. Cuộc sống thay đổi diệu kì 

biết bao, loài người trên trái đất từng bước đạt được nền văn minh hoàn chỉnh. Bên cạnh 

việc khéo léo kể về sự phát triển của loài người, lòng yêu trẻ của tác giả được thể hiện trong 

bài thơ “Chuyện cổ tích về loài người” hết sức đằm thắm, nồng hậu. Trẻ em được mẹ sinh 

ra trong “tình yêu và lời ru”, được “bế bồng chăm sóc”. Trẻ em được “bố bảo cho biết 

ngoan – bố dạy cho biết nghĩ”. Trẻ em được đến trường học tập, và mọi điều tốt đẹp nhất 

đều dành cho trẻ em. Bằng giọng thơ nhẹ nhàng, êm dịu chúng ta được dẫn dắt tìm hiểu về 

khởi nguồn của loài người với những hình ảnh vô cùng đát giá. Hóa ra, mọi vật xuất hiện 

trên trái đất đều là để làm cho cuộc sống của trẻ em, của con người trở nên tốt đẹp hơn. 
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Bên cạnh đó là lời khéo léo nhắn nhủ: hãy chăm sóc, thương yêu, dạy dỗ trẻ em và dành 

cho thế giới tuổi thơ mọi điều tốt đẹp nhất. 

Đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả: Bài 

thơ Mây và sóng (Ta-go) 

Mẫu 1 

“Mây và sóng” là một trong những bài thơ tiêu biểu của nhà thơ Ta-go. Tác phẩm đã gợi 

ra cho người đọc một cảm nhận sâu sắc về tình mẫu tử thiêng liêng. Em bé trong bài thơ 

được mời gọi đến với thế giới diệu kỳ ở “trên mây” và “trong sóng”. Với sự hiếu kỳ của 

một đứa trẻ, em đã cất tiếng hỏi: “Nhưng làm thế nào mình lên đó được?”, “Nhưng làm thế 

nào mình ra ngoài đó được?”. Nhưng khi em bé nhớ đến mẹ vẫn luôn chờ đợi mình ở nhà, 

em đã từng chối đầy kiên quyết: “Làm sao có thể rời mẹ mà đến được?”, “Làm sao có thể 

rời mẹ mà đi được?”. Chẳng có niềm hạnh phúc nào sánh bằng với niềm hạnh phúc được 

ở bên cạnh mẹ mặc dù thế giới ngoài kia rất nhiều điều hấp dẫn. Để rồi, em bé đã sáng tạo 

ra những trò chơi còn thú vị hơn của những người “trên mây” và “trong sóng”. Trong trò 

chơi đó, em sẽ là mây, là sóng tinh nghịch nô đùa; còn mẹ sẽ là vầng trăng, là bờ biển dịu 

hiền, ôm ấp và che chở cho em. Những câu thơ giàu tính tự sự và miêu tả nhưng lại chính 

là để bộc lộ cảm xúc của nhân vật trong bài thơ. Ta-go đã sử dụng điêu luyện những lời 

thoại, chi tiết được kể tuần tự, vừa lặp lại vừa biến hóa kết hợp với hình ảnh giàu tính biểu 

tượng trong bài thơ. Bài thơ "Mây và sóng" chính là một câu chuyện cảm động về tình mẫu 

tử thiêng liêng, bất diệt. 

Mẫu 2 

Bài thơ Mây và sóng của nhà thơ Ta-go là một bài thơ chứa đựng các yếu tố tự sự và miêu 

tả đặc sắc, ấn tượng. Qua lời kể đầy ngô nghê, đáng yêu của em bé về những người trên 

mây, trong sóng mà mình gặp, em dễ dàng cảm nhận thấy tình yêu thương mẹ sâu đậm. 

Cái cuộc sống mà người trên mây, trong sóng rủ rê em bé đến chơi thật là hấp dẫn. Đó là 

những ngày chẳng cần học tập hay làm gì cả, chỉ cần rong chơi khắp chốn mà thôi. Bất kì 

đứa trẻ nào cũng xiêu lòng trước lời mời hấp dẫn đó cả. Em bé trong bài thơ cũng thế, vô 

cùng thích thú và mong muốn được tới nơi đó. Nhưng khi biết được để đến đó, em phải rời 

xa mẹ, thì em liền từ chối ngay. Em sẽ trở về nhà cùng mẹ và chơi những trò chơi giản đơn 

nhưng ấm áp tình thương với người mẹ yêu quý của mình. Hình ảnh em bé lăn, ôm chầm 

lấy mẹ, lăn tròn vào lòng mẹ rồi cười vang khiến người đọc cũng cảm nhận được sự vui 

sướng khi được ở cạnh mẹ của em. Đó chính là những cung bậc tình cảm của tình mẫu tử 

thiêng liêng, điều mà chẳng trò chơi hay cuộc rong ruổi nào ngoài xa kia có thể đánh đổi 

được. 

Đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả: Bài thơ 

Những cánh buồm 

Bài thơ “Những cánh buồm” của tác giả Hoàng Trung Thông đã để lại cho em rất nhiều 

cảm xúc. Trước hết là hình ảnh người cha “dắt con đi” được lặp lại nhiều lần cho thấy tình 
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yêu thương, sự che chở dẫn dắt của người cha trên hành trình đến tương lai. Tiếp theo hình 

ảnh đứa con thể hiện sự tin tưởng, yêu thương dành cho cha. Người con đề nghị “Cha mượn 

cho con buồm trắng nhé/Để con đi”. Những cánh buồm chính là nơi để gửi gắm ước mơ 

của con. Cánh buồm kiêu hãnh ngoài biển khơi thể hiện khao khát được đi xa để khám phá, 

hay cũng chính là nơi chất chứa hình cha thuở trước. Người cha cảm thấy tự hào khi thấy 

con mình cũng ấp ủ những ước mơ, lí tưởng cao đẹp. Qua bài thơ, tác giả cũng ca ngợi ước 

mơ được khám phá cuộc sống của trẻ thơ, những ước mơ làm cho cuộc sống trở nên tươi 

sáng hơn. Bằng giọng thơ chân thành giản dị, “Những cánh buồm” đã lưu lại dấu ấn sâu 

sắc trong lòng em. 

Đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả: Bài thơ 

Đêm nay Bác không ngủ 

Bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” của tác giả Minh Huệ là một tác phẩm hay viết về Bác 

Hồ. Khi đọc bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ”, em cảm nhận được tấm lòng yêu thương 

sâu sắc, rộng lớn của Bác với bộ đội và nhân dân cũng như tình cảm yêu kính, cảm phục 

của người chiến sĩ đối với vị lãnh tụ già của dân tộc. Bài thơ giống như một câu chuyện kể 

lại của người chiến sĩ về một đêm được chứng kiến việc Bác Hồ không ngủ. Hình ảnh Bác 

đã được phác họa chân thật qua đôi mắt của một người chiến sĩ. Bác hiện lên với sự “lặng 

lẽ”, “trầm ngâm” mặc cho mưa gió giá rét ở ngoài kia. Dù là một vị chủ tịch nước, nhưng 

Bác không quản ngại khó khăn, đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh cùng những người 

chiến sĩ. Người luôn hiểu được mọi gian khổ lẫn hiểm nguy mà người lính đã trải qua và 

dành cho những người chiến sĩ những tình cảm, sự quan tâm, săn sóc đặc biệt, thể hiện 

ngay ở những hành động nhỏ nhất như “đi dém chăn” cho từng người, bước chân nhẹ 

nhàng. Những cử chỉ ân cần quan tâm đó đã khiến anh đội viên cảm thấy lòng ấm áp: 

“Bóng Bác cao lồng lộng/Ấm hơn ngọn lửa hồng”. Có lúc Bác lại giống như ông Bụt, ông 

Tiên xuất hiện giữa khung cảnh phảng phất không gian cổ tích: dưới mái lều tranh, trong 

đêm khuya, giữa rừng sâu. Mạch cảm xúc của bài thơ được đẩy lên cao khi lần thứ ba anh 

đội viên thức dậy. Anh thấy Bác vẫn còn thức giấc, anh lo lắng cho sức khỏe của Người 

trước chặng đường hành quân khó khăn trước mắt. Bức chân dung của Bác hiện lên dưới 

ngòi bút của nhà thơ Minh Huệ thật giản dị, gần gũi, ấm áp nhưng cũng vô cùng vĩ đại. Bài 

thơ đã khắc họa được một bức chân dung sáng ngời của Bác với tình yêu thương chân 

thành mà bao la rộng lớn. 

Đoạn văn mẫu ghi lại cảm xúc về một bài có yếu tố tự sự và miêu tả: Bài thơ 

Lượm 

Bài thơ Lượm của nhà thơ Tố Hữu đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc hình 

ảnh một em bé thiếu niên hi sinh vì nhiệm vụ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Nội dung chính của bài thơ tự sự – trữ tình kể về cuộc đời ngắn ngủi nhưng rất anh dũng 

của chú bé liên lạc, hồn nhiên, nhí nhảnh, yêu đời, dũng cảm đã ngã xuống để bảo vệ sự 

bình yên cho chính mảnh đất quê hương mình. Về nghệ thuật, Tố Hữu chủ yếu sử dụng sử 

dụng từ láy, lối thơ tự sự, điệp từ, so sánh,… góp phần thể hiện hình ảnh Lượm – một em 

bé liên lạc rất hồn nhiên, vui tươi say mê tham gia công tác kháng chiến thật đáng mến, 

đáng yêu. Lượm xuất hiện với dáng người nhỏ nhắn, mang theo chiếc xắc xinh xinh vui 
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sướng đi làm nhiệm vụ. Ngoại hình với đôi má ửng đỏ bồ quân, dáng đi thoăn thoắt, cái 

đầu nghênh nghênh, miệng huýt sáo vang,… đều tô đạm nét hồn nhiên ở chú bé. Thế nhưng 

ở những dòng thơ cuối, em nằm đó, máu chảy đỏ xuống cánh đồng lúa đang chín vàng. 

Lượm đã hi sinh trên đường làm nhiệm vụ nhưng hình ảnh của chú bé liên lạc còn mãi với 

quê hương, đất nước và trong lòng người dân Việt Nam. Bằng lời thơ bốn chữ giản dị thân 

thuộc, tác giả đã thể hiện thành công lớp người thiếu niên yêu nước nhỏ tuổi trong thời kì 

kháng chiến. 

-/- 

Trên đây là nội dung hướng dẫn và 7 đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự 

sự và miêu tả các bài thơ trong chương trình Ngữ văn 6. Chúc các em học thật tốt môn văn 

cùng Đọc tài liệu. 
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