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Câu 1: Ý nghĩa nhan đề bài thơ "Bếp lửa" (Bằng Việt). 

Trả lời 

Bếp lửa là một hình ảnh đầy sáng tạo, xuất hiện nhiều lần trong bài thơ, nó vừa thực vừa 

mang ý nghĩa biểu tượng: 

- Trước hết đây là một bếp lửa thực, quen thuộc, gần gũi với mỗi người Việt Nam. Nó là 

hình ảnh của kỉ niệm ấu thơ gắn với bóng dáng một người bà cụ thể, có thật của nhà thơ. 

- Bếp lửa là biểu tượng giàu ý nghĩa: nó là biểu hiện cụ thể và đầy gợi cảm về sự tảo tần, 

chăm sóc, và yêu thương của người bà dành cho cháu con trong những năm tháng đói nghèo, 

chiến tranh để trưởng thành, khôn lớn .Bếp lửa là tình bà ấm nồng, bếp lửa là tay bà chăm chút. 

Bếp lửa gắn với bao vất vả, cực nhọc đời bà. Ngày ngày bà nhóm bếp lửa là nhóm lên sự sống 

niềm vui, tình yêu thương, niềm tin, và hi vọng cho cháu con, cho mọi người 

- Bếp lửa còn là biểu tượng của gia đình, quê hương, đất nước, cội nguồn… có ý nghĩa 

thiêng liêng nâng bước người cháu trên suốt hành trình dài rộng của cuộc đời. 

- Với ý nghĩa như vậy, “Bếp lửa” thành tên gọi của bài thơ cảm động về tình bà cháu giản 

dị, thiêng liêng, qua đó thể hiện tình cảm gia đình, quê hương, đất nước sâu sắc… 

Câu 2: Hình ảnh bếp lửa gợi lại những kỷ niệm nào giữa bà và cháu? Vì sao người cháu có “ngọn 

lửa trăm tàu, có lửa trăm nhà, có niềm vui trăm ngả mà vẫn không quên nhắc về bếp lửa”? 

 

Trả lời: 

Hình ảnh bếp lửa gợi lại trong lòng cháu kỷ niệm về năm lên bốn tuổi đói kém, bếp khói 

hun nhèm mắt. Rồi những mùa vải chín, chim tu hú kêu, những câu chuyện kể của bà. Những 

việc bà dạy bảo, bà chăm cháu học, bà lo lắng cho mọi người. Bếp lửa gợi lại những niềm vui của 
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nồi xôi gạp mới, niềm yêu thương, những tâm tình tuổi thơ. Bếp lửa tượng trưng cho tình cảm 

vững bền của bà cháu, tình quê hương sâu nặng. Chính vì thế, khi người cháu đi xa, có những 

niềm vui mới, có những tình cảm mới, có những bến bờ mới, nhưng vẫn không thể quên bếp lửa, 

nơi ủ sẵn tình cảm bà cháu, quê hương. 

Câu 3: Theo cách tổng – phân – hợp, viết đoạn văn từ 7 –10 câu phân tích cái hay trong đoạn 

thơsau: 

                                           Một bếp lửa chờn vờn sương sớm 

                                           Một bếp lửa ấp iu nồng đượm 

                                           Cháu thương bà biết mấy nắng mưa. 

                                                                                               (“Bếp lửa” – Bằng Việt) 

Trả lời: 

* Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách song phải đảm bảo được yêu cầu của đoạn văn tổng - 

phân - hợp; triển khai ý logic. 

* Tham khảo đoạn văn: 

Ở nơi đất khách quê người, bắt gặp hình ảnh bếp lửa, tác giả Bằng Việt trong bài thơ “Bếp 

lửa” đã nhớ về người bà qua những câu thơ đầu tiên:  

“Một bếp lửa chờn vờn sương sớm 

Một bếp lửa ấp iu nồng đượm 

Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.” 

Hình ảnh chờn vờn gợi lên những mảnh kí ức hiện về trong tác giả một cách chập chờn như khói 

bếp. Bếp lửa được thắp lên, nó hắt ánh sáng lên mọi vật và tỏa sáng tâm hồn đứa cháu thơ ngây. 

Bếp lửa được thắp lên đó cũng là bếp lửa của cuộc đời bà đã trải qua biết mấy nắng mưa. Từ đó. 

hình ảnh người bà hiện lên. Dù đã cách xa nửa vòng trái đất nhưng dường như Bằng Việt vẫn 

cảm nhận được sự vỗ về, yêu thương, chăm chút từ đôi tay kiên nhẫn và khéo léo của bà. Trong 

cái khoảnh khắc ấy, trong lòng nhà thơ lại trào dâng một tình yêu thương bà vô hạn. Tình cảm bà 

cháu thiêng liêng ấy cứ như một dòng sông với con thuyền nhỏ chở đầy ắp những kỉ niệm mà 

suốt cuộc đời này chắc người cháu không bao giờ quên được và cũng chính từ đó, sức ấm và ánh 

sáng của tình bà cháu cũng như của bếp lửa lan tỏa toàn bài thơ. 
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Câu 4:    Cho đoạn thơ  

                                         Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi 

                                          Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi 

                                          Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh 

                                         Vẫn vững lòng, bà dặn cháuđinh ninh: 

                                          “Bố ở chiến khu,bố còn việc bố 

                                          Mày có viết thư chớ kể này,kể nọ, 

                                          Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!” 

  

                                         Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửabà nhen 

                                          Một ngọn lửa,lòng bà luôn ủ sẵn 

                                         Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng… 

a. Những câu thơ trên trích trong bài thơ nào? Tác giả của bài thơ đó là ai? 

b. So sánh sự việc xảy ra với lời bà dặn cháu trong đoạn thơ, ta thấy một phương châm hội thoại 

đã bị vi phạm. Đó là phương châm nào? Sự không tuân thủ phương châm hội thoại như vậy có ý 

nghĩa gì? 

c. Hai câu cuối đoạn thơ không nhắc lại “bếp lửa” mà thay bằng từ “ngọn lửa”. Điều đó có ý 

nghĩa như thế nào? 

d. Hãy viết một đoạn văn khoảng 10 câu với nội dung: Cảm nhận của em về hình ảnh người bà 

trong đoạn thơ đã trích ở trên theo cách lập luận tổng – phân – hợp. Trong đoạn có một câu dùng 

thành phần phụ chú, một câu dùng thành phần tình thái. 

Trả lời: 

1. Những câu thơ trên được trích trong bài thơ Bếp lửa của tác giả Bằng Việt 

2.  

 - Người bà đã vi phạm phương châm về chất khi không cho cháu  nói đúng sự thật về tình 

hình ở nhà khi biên thư gửi cho bố ở chiến khu. 

 - Tác dụng: Sáng ngời vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ giàu lòng vị tha, giàu đức hi sinh. 

Bà đã gồng mình gánh vác mọi lo toan để các con yên tâm công tác. Bà không chỉ là chỗ dựa cho 

đứa cháu thơ, là điểm tựa cho các con đang chiến đấu mà còn là hậu phương vững chắc cho cả 

tiền tuyến, góp phần không nhỏ vào cuộc kháng chiến chung của dân tộc. Tình cảm bà cháu hòa 

quyện trong tình yêu quê hương, Tổ quốc. 
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3. Từ hình ảnh bếp lửa cụ thể ở câu trên, tác giả chuyển thành hình ảnh ngọn lửa trong lòng bà. 

Như thế, bếp lửa không chỉ được nhen lên bằng nhiên liệu củi rơm mà còn được nhen lên từ ngọn 

lửa của sức sống, lòng yêu thương “luôn ủ sẵn” trong lòng bà, của niềm tin vô cùng “dai dẳng”, 

bền bỉ và bất diệt. Ngọn lửa là những kỉ niệm ấm lòng, là niềm tin thiêng liêng kì diệu nâng bước 

cháu trên suốt chặng đường dài. Ngọn lửa là sức sống, lòng yêu thương, niềm tin mà bà truyền 

cho cháu. 

4.  

* Học sinh có thể triển khai đoạn văn theo nhiều cách, song đảm bảo hình thức của đoạn văn viết 

theo hướng tổng - phân - hợp; hệ thống ý rõ ràng, logic, thuyết phục 

* Tham khảo đoạn văn sau 

 Đọng lại trong kỉ niệm của người cháu trong bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt là hình ảnh 

của người bà mạnh mẽ, kiên cường trước sự phá hoạt của kẻ thù: 

Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi 

Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi 

Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh 

Chi tiết thơ đậm chất hiện thực, thành ngữ “cháy tàn cháy rụi” đem đến cảm nhận về hình ảnh 

làng quê hoang tàn trong khói lửa của chiến tranh. Trên cái nền của sự tàn phá hủy diệt ấy là sự 

cưu mang, đùm bọc của xóm làng đối với hai bà cháu.Điều khiến cháu xúc động nhất là một 

mình bà già nua, nhỏ bé đã chống chọi để trải qua những năm tháng gian nan, đau khổ mà không 

hề kêu ca, phàn nàn. Bà mạnh mẽ,kiên cường trước hiện thực ác liệt.Đặc biệt là lời dặn cháu của 

bà đã làm ngời sáng vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ giàu lòng vị tha, giàu đức hi sinh: 

                                                   Mày có viết thư chớ kể này kể nọ 

                                                  Cứ bảo nhà vẫn được bình yên 

Vậy là bà đã gồng mình gánh vác mọi lo toan để các con yên tâm công tác. Bà không chỉ là chỗ 

dựa cho đứa cháu thơ, là điểm tựa cho các con đang chiến đấu mà còn là hậu phương vững chắc 

cho cả tiền tuyến, góp phần không nhỏ vào cuộc kháng chiến chung của dân tộc. Tình cảm bà 

cháu hòa quyện trong tình yêu quê hương, Tổ quốc. Người bà trở thành tâm điểm của dòng hồi ức 

với những phẩm chất kiên cường, cứng cỏi - phẩm chất của người bà, người mẹ Việt Nam anh 

hùng trong thời đại anh hùng, khi cả đất nước đứng lên chống giặc ngoại xâm. 

Câu 5:    Cho câu thơ 

Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa. 
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1. Hãy chép chính xác 7 câu thơ tiếp theo câu thơ trên. 

2. Đoạn thơ vừa chép trích từ bài thơ nào? Tác giả bài thơ đó là ai? Hoàn cảnh sáng tác của bài 

thơ là gì? 

3. Từ “nhóm” trong đoạn thơ vừa chép có những ý nghĩa nào? 

4. Hình ảnh bếp lửa và ngọn lửa  được nhắc đến nhiều lần trong bài thơ có ý nghĩa gì? 

Trả lời 

1. HS tự làm 

2.  

- Đoạn thơ trên được trích từ bài thơ Bếp lửa của tác giả Bằng Việt 

- Hoàn cảnh sáng tác: Sáng tác năm 1963, khi nhà thơ đang là sinh viên theo học ngành 

Luật tại nước Nga. Bài thơ được in trong tập “Hương cây – bếp lửa” – tập thơ đầu tay của Bằng 

Việt in chung với Lưu Quang Vũ. 

3. Điệp ngữ “nhóm” được nhắc lại bốn lần với những ý nghĩa phong phú, gợi nhiều liên tưởng. 

Từ hành động, bà đã nhóm dậy những gì thiêng liêng, cao quý nhất của con người. Bà nhóm bếp 

lửa mỗi sớm mai là nhóm lên: 

+ Tình yêu thương 

+ Niềm vui sưởi ấm 

+ Sự san sẻ tình làng nghĩa xóm. 

+ Những tâm tình, ước vọng của tuổi thơ 

=> Nhờ ngọn lửa mà bà “ủ”, bà “nhen”, bà “giữ”, cháu biết cách sống ân nghĩa, thủy chung, biết 

mở lòng ra với mọi người xung quanh, biết sẻ chia, gắn bó với xóm làng. Người cháu yêu bà, nhờ 

hiểu bà mà thêm hiểu, thêm yêu dân tộc mình, nhân dân mình. 

4.  

* Hình ảnh bếp lửa trong bài thơ có ý nghĩa: 

- Bếp lửa luôn gắn liền với hình ảnh bà, nhớ đến bếp lửa là cháu nhớ đến bà và cuộc sống 

gian khổ. 

- Bếp lửa bàn tay bà nhóm mỗi sớm mai là nhóm tình yêu thương, niềm vui sưởi ấm, sự 

san sẻ tình làng nghĩa xóm, những tâm tình và ước vọng của tuổi thơ. 
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- Bếp lửa là tình cảm yêu thương, bình dị mà thiêng liêng của bà. 

- Bếp lửa còn là biểu tượng của gia đình, quê hương, đất nước, cội nguồn… 

* Hình ảnh ngọn lửa trong bài thơ có ý nghĩa: 

- Ngọn lửa là những kỉ niệm ấm lòng, là niềm tin thiêng liêng, kì diệu nâng bước cháu trên 

hành trình dài, rộng của cuộc đời. 

- Ngọn lửa là sức sống, lòng yêu thương, niềm tin mà bà truyền cho cháu. 

Câu 6:    Trong bài thơ “Bếp lửa”, Bằng Việt viết: 

                                        Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen 

                                         Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn 

                                        Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng… 

1. Vì sao ở hai câu dưới, tác giả lại dùng từ “ngọn lửa” mà không nhắc lại “bếp lửa”? “Ngọn 

lửa” ở đây có ý nghĩa gì? 

2. Viết đoạn văn ngắn phân tích hiệu quả nghệ thuật của những biện pháp tu từ đó. 

Trả lời: 

1. Xem lại hướng dẫn trả lời câu 4 ở bài tập 3 

2. HS tham khảo đoạn văn 

Hình ảnh người bà và những kỷ niệm năm tháng tuổi thơ luôn gắn với hình ảnh bếp lửa: 

Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen 

Một ngọn lửa, lòng bà luôn ủ sẵn 

Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng… 

Từ hình ảnh bếp lửa cụ thể ở câu trên, tác giả chuyển thành hình ảnh ngọn lửa trong lòng bà. Như 

thế, bếp lửa không chỉ được nhen lên bằng nhiên liệu củi rơm mà còn được nhen lên từ ngọn lửa 

của sức sống, lòng yêu thương “luôn ủ sẵn” trong lòng bà, của niềm tin vô cùng “dai dẳng”, bền 

bỉ và bất diệt. Ngọn lửa là những kỉ niệm ấm lòng, là niềm tin thiêng liêng kì diệu nâng bước 

cháu trên suốt chặng đường dài. Ngọn lửa là sức sống, lòng yêu thương, niềm tin mà bà truyền 

cho cháu. Cùng với hình tượng “ngọn lửa”, các từ ngữ chỉ thời gian:“rồi sớm rồi chiều”, các động 

từ “nhen”, “ủ sẵn”, “chứa” đã khẳng định ý chí,bản lĩnh sống của bà, cũng là của người phụ nữ 

Việt Nam giữa thời chiến. Điệp ngữ - ẩn dụ “một ngọn lửa” cùng kết cấu song hành đã làm cho 
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giọng thơ vang lên mạnh mẽ, đầy xúc động tự hào. Từ hình ảnh bếp lửa cụ thể, bài thơ đã gợi đến 

ngọn lửa với ý nghĩa trừu tượng, khái quát. Bà không chỉ là người nhóm lửa, giữ lửa mà còn là 

người truyền lửa – ngọn lửa của sự sống, niềm tin cho các thế hệ nối tiếp. 
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