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Để tìm hiểu rõ hơn về ý nghĩ nhan đề sang thu bài viết dưới đây chúng tôi đã sưu tầm và chọn 

lọc những bài làm hay nhất nhằm giúp các em học sinh hiểu sâu hơn về bài học, áp dụng vào làm 

các bài kiểm tra trên lớp, bài thi một cách hiệu quả nhất. Kính mời quý thầy cô cùng các em học 

sinh tham khảo. 

1,Nhan đề bài thu sang thu ngắn gọn: 

Ý nghĩa nhan đề Sang thu - Mẫu 1 

 

"Sang thu” là một bài thơ tái hiện lại một cách nhẹ nhàng sự chuyển mùa tinh tế, trời đất lúc sang 

thu có chút gì đó bối rối, có chút gì đó ngập ngừng và hơn hết là sự ngỡ ngàng, bồi hồi của nhà 

thơ khi nhận ra sự thay đổi của trời đất. Mùa thu về, mùa thu mang lại cho con người ta những 

giai điệu dịu êm nhất. 

Nhan đề sang thu có ý nghĩa gì đặc biệt - Mẫu 2 

Nhan đề bài thơ Sang thu thể hiện cách lựa chọn khoảnh khắc thời gian, bắc cầu giữa cái không 

và cái có. Chính cảm giác mơ hồ, tinh tế đã chuyên chở cho tâm hồn thu theo cách của mùa thu. 

Nhạy cảm, nhẹ nhàng, vừa lạ vừa quen, nó đã đánh thức nơi ta những gì da diết nhất. “Sang thu” 

còn là của đời người. Đời người sang thu (sang tuổi xế chiều) nhiều từng trải, vững vàng hơn 

trước những biến động của cuộc đời. 

2, Nhan đề bài sang thu đầy đủ: 

Mẫu 1: Nhan đề bài thơ “Sang thu” có ý nghĩa gì? 

Ý nghĩa nhan đề: 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

- Nhan đề bài thơ thể hiện cách lựa chọn khoảnh khắc thời gian, bắc cầu giữa cái không và cái 

có. Chính cảm giác mơ hồ, tinh tế đã chuyên chở cho tâm hồn thu theo cách của mùa thu. 

- Nhạy cảm, nhẹ nhàng, vừa lạ vừa quen, nó đã đánh thức nơi ta những gì da diết nhất. 

- “Sang thu” còn là của đời người. Đời người sang thu (sang tuổi xế chiều) nhiều từng trải, vững 

vàng hơn trước những biến động của cuộc đời. 

Mẫu 2 _ nhan đề bài thu sang: 

Mỗi một nhan đề của tác phẩm văn học đều mang những giá trị, thông điệp khác nhau. Chúng 

đều mang theo dụng ý riêng của người nghệ sĩ, gửi tới bạn đọc những dấu ấn cùng quan điểm sâu 

sắc. “Sang thu” của Hữu Thỉnh cũng là một nhan đề như thế. Đọc lướt qua nhan đề, ta cũng có 

thể nhận ra được bài thơ viết về mùa thu, khung cảnh mùa thu, cảm xúc mùa thu. Ấy vậy nhưng 

tại sao lại là “sang thu” mà không phải là “thu sang” cho dân dã và thuận nghĩa hơn thế? Lựa 

chọn cách đặt như vậy, Hữu Thỉnh là có dụng ý riêng của mình. Bài thơ không chỉ đơn giản là 

nói về đất trời vào thu, về những thay đổi của khung cảnh, những nét đẹp của cảnh vật xung 

quanh khi thu về mà còn nói xa hơn thế. “Sang thu”, không chỉ là của đất trời, mà còn là của đời 

người. Thu – độ tuổi trung niên của con người, tạm biệt mùa hè tuổi trẻ nhiệt huyết, bước dần 

vào độ thu sâu lắng lặng yên của tâm hồn. Bớt đi một phần xốc nổi, nhiều thêm một phần chín 

chắn. Nhan đề bài thơ còn mang theo cả thông điệp sâu sắc của nhân sinh. Thông qua hai chữ 

ngắn gọn và đơn giản từ nhan đề, ta còn nhận ra thêm được một tình yêu thiên nhiên trong con 

người Hữu Thỉnh, những cảm nhận tinh tế, những suy tư có chiều sâu; một con người sống sâu 

sắc, nhạy cảm và luôn dành một tình yêu cho quê hương, đất nước. 

Mẫu 3_ ý nghĩa nhan đề bài sang thu của Hữu Thỉnh: 

 

Trước hết nhan đề “Sang thu” phần nào hé mở cho người đọc thấy ở bài thơ, tác giả muốn nhắc 

đến khoảnh khắc giao mùa giữa hạ sang thu. Chính vì thế, mặc dù chỉ qua nhan đề nhưng phần 
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nào người đọc cảm nhận được tâm hồn với rung động tinh tế của Hữu Thỉnh, khi đã nắm bắt 

khoảnh khắc giao mùa không tên và hiện hữu nó trên trang thơ của mình. 

Nhan đề sang thu cũng tạo nên một ấn tượng lạ khi người đọc tiếp cận bài thơ, xưa nay, thơ thu 

vốn là mảnh đất đã được nhiều người cày xới, nhưng đa số các nhà thơ viết về cảnh sắc thiên 

nhiên khi thu đã sang, đã bao trùm lấy toàn bộ không gian, còn Hữu Thỉnh ông bắt lấy cái chớm 

sang rất e thẹn, dịu dàng của nàng thu để mang đến một cái nhìn mới mẻ hơn. Ví dụ trong bài thơ 

ta thấy cái mới ở đây là tín hiệu thu sang, không phải là lá ngô đồng trong thơ Bích Khê, hay 

hương cốm mới trong thơ Nguyễn Đình Thi, mà là hương ổi của tuổi thơ, mộc mạc, giản dị, gần 

gũi. 

Nhan đề đã như một bản lề, đóng mở những ô cửa khác nhau cho người đọc khi cảm nhận về bài 

thơ, đặc biệt như lằn ranh mỏng manh, để người đọc vừa nhớ mùa hạ đã qua, mùa thu còn đang 

bỏ ngỏ, ngập ngừng trước ngõ. Đó là dụng ý rất tài tình của người viết. 

 

Trên đây là toàn bộ phần hướng dẫn tìm hiểu về ý nghĩa nhan đềsang thu đã được chũng tôi chọn 

lọc mong rằng sẽ là những bài tham khảo, nguồn tư liệu bổ ích nhất giúp các em học tốt hơn môn 

ngữ văn 9. 
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