
Tác phẩm Mùa xuân nho nhỏ 
A. Sơ đồ tư duy 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quê: Huế 

Trong thời kì chống Mĩ cứu nước, là một trong những cây 

bút có công xây dựng nền văn học cách mạng ở miền Nam 

từ những ngày đầu. Phong cách thơ: chân thật, bình dị, đôn hậu, chân thành 

Hoàn cảnh sáng tác: tháng 11/1980 trong hoàn cảnh 

đất nước đang xây dựng cuộc sống mới nhưng còn 

khó khăn, nhà thơ đang bệnh nặng 

Thể thơ: thơ năm chữ     

Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm 

Bố cục: 2 phần 

  + Khổ 1,2, 3: Cảm xúc trước mùa xuân của thiên nhiên 

đất trời. 

  + Khổ 4,5,6: Tâm nguyện của nhà thơ 

 Nội dung:  

+ Cảm xúc của tác giả trước mùa xuân của thiên nhiên 

đất trời. 

+ Khát vọng đẹp đẽ muốn làm “một mùa xuân nho nhỏ” 

dâng hiến cho cuộc đời 

Nghệ thuật:  

     + Nhạc điệu trong sáng, thiết tha, gần gũi với dân ca 

     + Nhiều hình ảnh đẹp, giản dị, gợi cảm, nhiều so sánh 

và ẩn dụ sáng tạo.  

Thanh Hải 

(1930 – 1980) 

TÌM 

HIỂU 

CHUNG  

Tác phẩm  



Mùa xuân nho nhỏ  

mùa xuân  

của đất nước  

 

Biểu tượng cho những gì tinh túy, đẹp đẽ nhất 

của sự sống và cuộc đời mỗi người. 

Quan điểm về sự thống nhất giữa cái riêng với cái 

chung, giữa cá nhân và cộng đồng 

Nguyện ước chân thành, giản dị của nhà thơ 

Không gian: cao rộng  

Màu sắc: tím -> Huế  

Âm thanh: tiếng chim chiền chiện  

Cử chỉ: hứng -> nâng niu, trân trọng  

Người cầm súng: lực lượng bảo vệ đất nước 

Người ra đồng: lực lượng sản xuất 

Hối hả, xôn xao: khẩn trương, vui vẻ 

So sánh đẹp: đất nước như vì sao 

Làm con chim, cành hoa: dâng 

những tinh túy, đẹp đẽ nhất cho 

đời 

“Ta”: cái riêng hòa vào cái chung 

Nốt trầm, lặng lẽ: thái độ 

khiêm tốn 

Mùa xuân nho nhỏ: cuộc đời 

nhỏ, góp phần nhỏ bé làm 

đẹp cho đất nước. 

Khúc Nam ai, Nam bình: 

Đón mừng mùa xuân 

Khúc ca ngân vang, tâm hồn 

lạc quan 

Từ “lộc”: nhiều nghĩa 

 Ước nguyện 

được dâng hiến 

Lời ngợi ca quê 

hương, đất nước  
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