
 

 

Viết đoạn văn nêu cảm nhận về sự gắn bó của cây tre với đời sống con người Việt Nam 

trong văn bản “Cây tre Việt Nam” của Thép Mới. 

Bài làm 

      Từ lâu đời tre đã trở thành cánh tay đắc lực giúp đỡ người nông dân Việt Nam. Tre giúp 

người từ những công việc lớn lao như dựng nhà, dựng cửa đến mọi công việc bình dị hàng 

ngày với những rổ tre, rá tre, tăm tre. Những sợi giang, chẻ, lạt mỏng manh giúp những chiếc 

bánh chưng ngày Tết vuông vức hơn, đẹp mắt hơn, mang hồn dân tộc. Cây tre còn gắn liền với 

cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Con người từ khi sinh ra, lớn lên, trưởng thành không 

lúc nào là thiếu hình bóng của tre: từ chiếc nôi đến chiếc giường,... Trên đất nước ta, sắt thép, 

xi măng đã nhiều hơn tre nứa nhưng giá trị to lớn của chúng sẽ mãi góp một phần không nhỏ 

vào cuộc sống của con người Việt Nam. Không chỉ là người bạn của người dân trong cuộc sống 

mà tre còn góp phần công sức của mình vào công cuộc chiến đấu chống quân xâm lược. Ngay 

trong những câu chuyện ngày xưa kể về anh hùng Thánh Gióng chúng ta đã thấy được hình 

ảnh của những bụi tre khi được Thánh Gióng lấy để đánh giặc. Thế mới biết, không chỉ có tới 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp mà ngay từ những thế hệ ông cha ta đã biết cách sử 

dụng tre để chiến đấu chống quân thù. Còn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp sau 

này thì tre càng trở nên quan trọng bảo vệ cho quê hương làng xóm. Những thân tre cứng cáp 

được vót nhọn thành những cây chông mang sức mạnh của riêng mình. Nó đã trở thành nỗi sợ 

hãi của những kẻ đi xâm chiếm phải kiêng nể mỗi khi có ý định đi chiếm đóng những làng quê 

của chúng ta. 

 


