10 mẫu trình bày Ý nghĩa nhan đề Những ngôi sao xa xôi
Những ngôi sao xa xôi là một chuyên đề quan trọng trong phần Văn mẫu 9, vì vậy các em
cần ôn tập kĩ các khía cạnh của tác phẩm, ý nghĩa nhan đề tác phẩm này là một phần
không thể bỏ qua.
Ý nghĩa nhan đề truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi như muốn gợi nhớ về những ngôi
sao trong trí nhớ của nhân vật Phương Định, đó là khoảng thời gian yên bình, hạnh phúc
và ấm áp khi cô gái trẻ được sống trong tình thương của gia đình. Điều này cho thấy tấm
lòng của cô luôn luôn hướng về gia đình, về nơi chôn rau cắt rốn.
Ý nghĩa nhan đề Những ngôi sao xa xôi - Mẫu 1
Những ngôi sao xa xôi là một nhan đề rất lãng mạn, rất đặc trưng của văn học thời kháng
chiến chống Mĩ. Nhan đề xuất phát từ ánh mắt nhìn xa xăm của Phương Định, lời các anh
bộ đội lái xe ngợi ca họ, hình ảnh lãng mạn, đẹp và trong sáng lại phù hợp với những cô
gái mơ mộng đang sống và chiến đấu trên cao điểm trên tuyến đường Trường Sơn những
năm chống Mĩ (60-70) ác liệt. Ba cô gái trẻ là ba vì sao xa xôi trên cao điểm của tuyến
đường Trường Sơn. Những ngôi sao xa xôi cái ánh sáng ẩn hiện xa xôi, dịu dàng mát mẻ
như sương núi, có sức mê hoặc lòng người. Đó là biểu tượng về sự ngời sáng của phẩm
chất cách mạng trong những cô gái thanh niên xung phong Trường Sơn. Phương Định,
Nho hay Thao đều là những "ngôi sao xa" nơi cuối rừng Trường Sơn, sáng ngời vẻ đẹp
của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Bằng khả năng sáng tạo và nhờ có những ngày từng
lăn lộn với chiến trường " Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê đã có một chỗ
đứng vững vàng, luôn hấp dẫn người đọc.
Ý nghĩa nhan đề truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi - Mẫu 2
Đặt nhan đề cho truyện ngắn của mình là “những ngôi sao xa xôi” đây là một dụng ý
nghệ thuật của Lê Minh Khuê, bằng cách nói ẩn dụ nhà văn đã so sánh ngầm ba nữ thanh
niên xung phong với những ngôi sao xa xôi trên bầu trời. Đặt tên cho tác phẩm như vậy
nhà văn đã tạo ra một hình ảnh đẹp, anh hùng, đồng thời biểu đạt những nét đẹp tâm hồn
và phong cách của các cô gái, Nho, Phương Định, chị Thao: Trẻ trung, lãng mạn, có sức
tỏa sáng diệu kỳ. Ánh sáng ấy không phô trương mà phải chịu khó tìm hiểu chúng ta mới
cảm nhận được vẻ đẹp diệu kỳ. Các chị xứng đáng là “những ngôi sao xa xôi” trên đỉnh
Trường Sơn, dẫn đường cho mọi thế hệ, những ngôi sao trên bầu trời cách mạng dẫn
đường cho dân tộc Việt Nam đi tới thắng lợi, không chỉ vậy nhan đề còn giàu chất thơ,
chất lãng mạn, rất đặc trưng cho Văn Học thời kỳ chống Mỹ.
>>> Tham khảo: Phân tích truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê
Ý nghĩa nhan đề truyện Những ngôi sao xa xôi - Mẫu 3

Thoạt đầu, có vẻ như không có gì thật gắn bó với nội dung của truyện. Với hình ảnh ẩn
dụ “Những ngôi sao xa xôi” và chỉ gần đến cuối câu chuyện, hình ảnh những ngôi sao
mới xuất hiện trong những cảm xúc hồn nhiên, mơ mộng của Phương Định, ngôi sao trên
bầu trời thành phố. Ánh sáng của các vì sao thường nhỏ bé, không dễ nhận ra, không rực
rỡ chói lóa như mặt trời, và cũng không bằng bạc, thấm đẫm bao phủ như mặt trăng.
Nhiều khi nhìn lên bầu trời, ta phải thật chăm chú mới phát hiện ra những ngôi sao ấy.
Và phải chăng vẻ đẹp của các cô thanh niên xung phong ấy cũng như vậy. Và chúng lại
«xa xôi», vì thế phải thật chăm chú mới nhìn thấy được, mới yêu và quý trọng những vẻ
đẹp như thế.
Ý nghĩa nhan đề Những ngôi sao xa xôi - Mẫu 4
Nhan đề "Những ngôi sao xa xôi" không chỉ là nói lên hình ảnh đẹp bắt đầu lung linh trên
bầu trời đêm thành phố qua sự liên tưởng của Phương Định. Mà đây còn là nói đến đôi
mắt của Phương Định có vẻ đẹp xa xăm như lời các anh chiến sĩ hay khen cô. Sử dụng
hình ảnh này còn là một cách để tác giả ngợi ca về vẻ đẹp tâm hồn và tinh thần dũng cảm
của tổ trinh sát mặt đường.
Đó là vẻ đẹp của những con người khao khát lập nên những sự tích anh hùng, họ chính là
những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm Trường Sơn. Vì vậy cách gọi ấy là ngợi
ca vẻ đẹp lãng mạn của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường
Sơn chống Mĩ ác liệt
Ý nghĩa nhan đề truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi - Mẫu 5
Nhan đề "Những ngôi sao xa xôi" trước hết là những ngôi sao trên mũ của người chiến sĩ
của những cô gái thanh niên xung phong. "Những ngôi sao xa xôi còn là hình ảnh của
quê hương luôn hiển hiện trong tâm trí của các cô gái thanh niên xung phong. "Những
ngôi sao xa xôi" còn có ý nghĩa biểu tượng. Đó là thứ ánh sáng dịu dàng, cái ánh sáng ẩn
hiện xa xôi lại có sức mê hoặc lòng người. Đó là biểu tượng về sự ngời sáng của phẩm
chất cách mạng của những cô gái thanh niên xung phong Trường Sơn. Các cô thanh niên
xung phong là "Những ngôi sao xa xôi" nơi cuối rừng Trường Sơn đều ngời sáng vẻ đẹp
của con người anh hùng cách mạng .…
Ý nghĩa nhan đề truyện Những ngôi sao xa xôi - Mẫu 6
Là biểu tượng cho vẻ đẹp anh hùng của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến
đường Trường Sơn (Nho, chị Thao, Phương Định) ở họ luôn có những phẩm chất tốt đẹp
và sức tỏa sáng kì diệu. Ánh sáng ấy không phô trương mà phải chịu khó tìm hiểu ta mới
cảm nhận được vẻ đẹp diệu kì đó. Các chị xứng đáng là những ngôi sáng lấp lánh trên
đỉnh Trường Sơn. Những ngôi sao xa xôi còn là phương tiện để nhà văn thể hiện tình cảm
của mình dành cho những chiến sĩ đang tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Ý nghĩa nhan đề Những ngôi sao xa xôi - Mẫu 7
“Những ngôi sao xa xôi” là một nhan đề đặc sắc, ấn tượng, vừa có ý nghĩa cụ thể, vừa có
ý nghĩa ẩn dụ mang tính biểu tượng:
Nhan đề “Những ngôi sao xa xôi” gợi nhớ đến hình ảnh những ngôi sao lớn trên bầu trời
thành phố quê hương mà Phương Định – nhân vật chính trong truyện – thường hay nhớ
lại. Hình ảnh ấy gắn liền với khoảng thời gian yên bình mà cô được sống cùng gia đình
mình. Điều đó cho thấy, dù trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, những cô gái thanh
niên xung phong vẫn giữ được nét hồn nhiên, trong sáng, mơ mộng. Và đồng thời thể
hiện tấm lòng của cô gái trẻ luôn luôn hướng về gia đình, quê hương.
Nhan đề này còn muốn nói lên 3 cô thanh niên xung phong là những ngôi sao trên bầu
trời rộng lớn, họ tỏa sáng những vẻ đẹp riêng lấp lánh, diệu kì. Họ là những ngôi sao kì
diệu mà ai cũng phải cảm phục khi làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Sơn. Nhưng
họ là "những ngôi sao xa xôi", vì thế vì thế phải thật chăm chú mới nhìn thấy được, mới
phát hiện ra để yêu và quý trọng những vẻ đẹp ấy của họ.
>>> Tham khảo: Phân tích nhân vật Phương Định trong truyện Những ngôi sao xa xôi
Ý nghĩa nhan đề truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi - Mẫu 8
Đây là một dụng ý nghê thuật của nhà văn Lê Minh Khuê, bà so sánh ngầm ba nữ thanh
niên xung phong trong câu chuyện với ba ngôi sao xa xôi trên bầu trời. Nhan đề tác phẩm
mang hình ảnh đẹp, anh hùng, đồng thời cũng biểu đạt được những nét đẹp tâm hồn của
ba cô gái Nho, Phương Định, chị Thao. Tuy là ba cá thể khác nhau nhưng họ trẻ trung,
lãng mạn, có sức tỏa sáng diệu kỳ mà không thể phô phương. Đúng với nhan đề tác
phẩm, các chị xứng đáng là những ngôi sao xa xôi trên đỉnh Trường Sơn. Không những
vậy mà nhan đề còn giàu chất thơ, chất lãng mạn, mang nét đặc trưng cho văn học thời kì
chống Mĩ.
Ý nghĩa nhan đề truyện Những ngôi sao xa xôi - Mẫu 9
Nhan đề gợi nhớ về những ngôi sao mà Phương Định đã từng nhớ lại, cô nhớ lại khoảng
thời gian bình yên từng sống của gia đình, cô có tấm lòng luôn hướng về gia đình, về quê
hương.
Đồng thời nhan đề còn muốn nói đến ba cô gái thanh niên xung phong trên đỉnh Trường
Sơn là Nho, Phương Định và chị Thao. Ba người họ giống như những ngôi sao trên bầu
trời rộng lớn, ở họ tỏa ra những vẻ đẹp lấp lánh và diệu kì riêng. Và ai cũng phải cảm
phục khi làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Sơn.

Không những vậy, nhan đề còn cho ta thấy được vẻ đẹp trong tâm hồn của họ, ca ngợi lên
vẻ đẹp đáng quý của con người Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Dù là truyện ngắn sáng tác trong thời kì chiến tranh nhưng đọc tiêu đề ta không hề có
cảm giác ác liệt, mất mát của cuộc chiến chống Mỹ cứu nước. Chính đây là thành công
của tác giả Lê Minh Khuê khi đặt tiêu đề.
Ý nghĩa nhan đề Những ngôi sao xa xôi - Mẫu 10
Những ngôi sao xa xôi là hình ảnh ẩn dụ cho vẻ đẹp tâm hồn của các cô thanh niên xung
phong trong tổ trinh sát mặt đường ở một trọng điểm tại Trường Sơn.
Vẻ đẹp ấy được tái hiện lãng mạn, lấp lánh giữa hiện thực khốc liệt của bom đạn chiến
tranh.
Tất cả đã làm nổi bật lên được tâm hồn trong sáng, mơ mộng cùng với tinh thần dũng
cảm, cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ hy sinh nhưng lạc quan của các cô gái thanh niên
trẻ trên tuyến đường Trường Sơn.
Những “ngôi sao ấy” lung linh và tỏa sáng giữa tiêu điểm hiện thực ác liệt nơi chiến
trường.
Qua đó ta cũng có thể thấy được những phẩm chất cao đẹp truyền thống của người phụ
nữ Việt Nam và thế hệ tuổi trẻ trong cuộc chiến tranh yêu nước.
-/Trên đây là 10 cách trình bày ý nghĩa nhan đề truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi Lê Minh Khuê, các em tham khảo để tìm được cách trình bày phù hợp với nhu cầu của
mình. Chúc các em học tốt môn Ngữ văn 9.

