
 

 

Từ văn bản Cây tre Việt Nam, viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về hình ảnh cây tre. 

Bài làm 

      Từ bao đời nay, cây tre chính là biểu tượng của làng quê, ngươi dân Việt Nam và còn là 

người bạn đồng hành cùng nhân dân Việt Nam qua biết bao thăng trầm lịch sử. Đầu tiên, cây 

tre chính là người bạn gắn bó cùng nhân dân Việt Nam trong kháng chiến. Câu chuyện cổ tích 

về Thánh Gióng cầm gậy tre đánh giặc đã đi sâu vào tiềm thức của biết bao người dân Việt 

Nam. Trong những cuộc kháng chiến, tre bao bọc lấy làng quê của Việt Nam, là nơi trú ẩn của 

người dân. Những con người anh hùng đã dùng những thân tre để làm thành vũ khí đánh giặc, 

chẳng tiếc sự hy sinh để bảo vệ chủ quyền dân tộc. Thứ hai, tre chính là phần không thể thiếu 

trong đời sống thường ngày của nhân dân Việt Nam. Tre cống hiến tất cả thân thể của mình để 

làm thành các dụng cụ phục vụ đời sống. Dưới những bóng tre xanh là những mái đình làng 

bình yên, là chỗ vui chơi của những đứa trẻ. Tre chứng kiến biết bao niềm vui, nỗi buồn, những 

cuộc chia ly và đoàn tụ đẫm nước mắt của người dân. Cuối cùng, cây tre Việt Nam chính là 

nguồn cảm hứng của văn học. Tre bước vào những tác phẩm văn học như một hình tượng của 

người dân Việt Nam trung hậu, đảm đang, dũng cảm vượt qua mọi thử thách, khó khăn, gian 

khổ của chiến đấu, lẫn đời thường. Có thể nói, tre cùng con người Việt Nam ăn đời ở kiếp, gắn 

bó trong cuộc sống thường ngày và kháng chiến. 

 


