
Tổng hợp đề đọc hiểu Tự tình 2 của Hồ Xuân Hương 
 

Vừa buồn tủi vừa phẫn uất trước tình cảnh éo le, vừa cháy bỏng khao khát được hạnh phúc là 

những cảm xúc cũng như tâm trạng, thái độ mà Hồ Xuân Hương gửi gắm vào bài thơ Tự tình 2. 

Để giúp bạn hiểu rõ ràng và sâu sắc hơn về các dạng đề đọc hiểu liên quan đến bài thơ, cùng Đọc 

Tài Liệu tham khảo soạn bài Tự tình 2 cùng một số đề đọc hiểu dưới đây và xem gợi ý đáp án 

của từng đề bạn nhé: 

Đề đọc hiểu Tự tình 2 - Hồ Xuân Hương 

Đề số 1 

Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi phía dưới: 

Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn, 

Trơ cái hồng nhan với nước non. 

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh, 

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn. 

Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám, 

Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn. 

Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại. 

Mảnh tình san sẻ tí con con! 

Câu 1: Bài thơ trên có tựa đề là gì? Của tác giả nào? Giới thiệu đôi nét về tác phẩm 

Câu 2: Ý nghĩa nhan đề của bài thơ là gì? 

Câu 3: Nếu giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ trên. 

Câu 4: Hãy kể tên một số tác phẩm khác cùng viết về thân phận người phụ nữ mà em đã học? 

Có thể bạn quan tâm: Phân tích bài thơ Tự tình 2 của Hồ Xuân Hương 

Đáp án đề đọc hiểu Tự tình 2 số 1 

Câu 1: Tựa đề của bài thơ trên là: Tự tình II của Hồ Xuân Hương. 

- Đôi nét về tác phẩm:  

https://doctailieu.com/soan-bai-tu-tinh-ii-ho-xuan-huong-ngu-van-11
https://doctailieu.com/phan-tich-bai-tu-tinh-ho-xuan-huong
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 Bài thơ “Tự tình II” nằm trong chùm thơ Tự tình gồm 3 bài của Hồ Xuân Hương. 

 Được viết theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật 

Câu 2: Ý nghĩa nhan đề của bài thơ là: 

 Tự tình có nghĩa là bộc lộ tâm tình, tâm tình ở đây không phải che đậy hay vay mượn bất 

cứ cảnh vật nào để bộc lộ. Xuân Hương nói về chính mình, về nỗi cô đơn của kiếp người, 

nỗi bất hạnh của kiếp má hồng. 

 Bài thơ là nỗi tự tình của riêng Xuân Hương nhưng cũng là nỗi đau đáu, bẽ bàng của một 

lớp phụ nữ bị chèn ép, bị chế độ phong kiến làm cho dang dở, lẻ loi. 

Câu 3: Giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ là: 

- Giá trị nội dung:  

 Bài thơ nói lên bi kịch tình yêu, gia đình của người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa. 

Đồng thời đó là tâm trạng vừa buồn tủi, vừa phẫn uất trước duyên phận éo le và cuộc 

sống, số phận cay đắng của họ, dù đã gắng gượng vương lên nhưng vẫn rơi vào bi kịch 

của cuộc đời. 

 Bài thơ cũng cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc - những điều vô cùng giản 

đơn, bình dị nhưng lại là khao khát, niềm mơ ước cả cuộc đời của Hồ Xuân Hương nói 

riêng, của tất cả những người phụ nữ trong xã hội phong kiến nói chung. 

- Giá trị nghệ thuật: 

 Tác giả đã vận dụng sáng tạo thể thơ thất ngôn bát cú Đường Luật với ngôn ngữ tiếng 

Việt nhưng không làm mất đi giá trị của thể thơ mà trái lại nó còn mang đến cho thể thơ 

cổ điển ấy một vẻ đẹp mới, gần gũi, thân thuộc hơn với người Việt. 

 Sử dụng từ ngữ giản dị mà đặc sắc với những động từ mạnh (xiên ngang mặt đất/ đâm 

toạc chân mây), từ láy tượng thanh đã thể hiện khao khát đến cháy bỏng và sự nổi loạn 

trong tâm hồn của Hồ Xuân Hương 

 Sử dụng những hình ảnh giàu sức gợi (trăng khuyết chưa tròn, rêu từng đám, đá mấy 

hòn,...) để diễn tả các cung bậc cảm xúc, sự tinh tế, phong phú trong tâm trạng của người 

phụ nữ khi nghĩ đến thân phận của mình. 

Câu 4: Tên một số tác phẩm khác cùng viết về thân phận người phụ nữ mà em đã học là: Bánh 

trôi nước (Hồ Xuân Hương), Chinh phụ ngâm khúc (Đặng Trần Côn), Cung oán ngâm khúc 

(Nguyễn Gia Thiều). 

Tham khảo thêm: Bình giảng bài thơ Tự tình 2 

Đề số 2 

Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi 

https://doctailieu.com/binh-giang-bai-tu-tinh-2-ho-xuan-huong
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Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn, 

.............. 

Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại. 

Mảnh tình san sẻ tí con con! 

(Tự tình 2 - Hồ Xuân Hương)  

Câu 1: Tác dụng của từ láy “văng vẳng” và từ “dồn” trong việc thể hiện tâm trạng nhà thơ? 

Câu 2: Nghĩa của từ “trơ” trong câu thơ “Trơ cái hồng nhan với nước non” là gì? 

Câu 3: Tác dụng của biện pháp đảo ngữ và các động từ được sử dụng trong hai câu 

Xiên ngang, mặt đất rêu từng đám 

Đâm toạc chân mây đá mấy hòn 

Câu 4: Văn bản trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nào? Sử dụng phương thức biểu đạt 

nào là chủ yếu? 

Đáp án đề đọc hiểu Tự tình 2 số 2 

Câu 1: Tác dụng của từ láy “văng vẳng” và từ “dồn” trong việc thể hiện tâm trạng nhà thơ là: 

Gợi bước đi vội vã, dồn dập, gấp gáp của thời gian, gợi không gian quạnh hiu, vắng lặng và tâm 

trạng rối bời, lo âu, buồn bã, cô đơn của con người khi ý thức được sự trôi chảy của thời gian, 

của đời người. 

Câu 2: Nghĩa của từ “trơ” trong câu thơ “Trơ cái hồng nhan với nước non” là: trơ trọi, cô đơn, 

có gì như vô duyên, vô phận, rất bẽ bàng và đáng thương. 

– Sự bền gan, thách thức, sự kiên cường, bản lĩnh của con người 

Câu 3: Tác dụng của biện pháp đảo ngữ và các động từ được sử dụng trong hai câu 

Xiên ngang, mặt đất rêu từng đám 

Đâm toạc chân mây đá mấy hòn 

– Miêu tả hình ảnh thiên nhiên như muốn vùng lên, phá ngang, phẫn uất với đất trời. 

https://doctailieu.com/tu-tinh-c5973
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– Đó là hình ảnh thiên nhiên qua cảm nhận của người mang sẵn niềm phẫn uất và sự bộc lộ cá 

tính, bản lĩnh không cam chịu như muốn thách thức số phận của Hồ Xuân Hương 

Câu 4: Văn bản trên được viết theo phong cách ngôn ngữ: nghệ thuật. 

- Sử dụng phương thức biểu đạt biểu cảm là chủ yếu. 

Đề số 3 

Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: 

Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn, 

Trơ cái hồng nhan với nước non. 

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh, 

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn. 

Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám, 

Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn. 

Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại, 

Mảnh tình san sẻ tí con con! 

(Tự tình 2,Hồ Xuân Hương, Ngữ văn 11, tập 1, NXBGDVN 2010, tr.18). 

Câu 1: Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? 

Câu 2: Xác định các từ Hán Việt trong bài thơ. 

Câu 3: Xác định biện pháp tu từ cú pháp được sử dụng trong 2 câu đầu của bài thơ? Nêu hiệu 

quả nghệ thuật của biện pháp tu từ đó. 

Câu 4: Từ xuân trong hai câu thơ Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại có nghĩa là gì? 

Đáp án đề đọc hiểu Tự tình 2 số 3 

Câu 1: Bài thơ viết theo thể thất ngôn bát cú đường luật/ tám câu bảy chữ đường luật/ thất ngôn 

bát cú. 

Câu 2: Từ Hán Việt trong bài thơ là: hồng nhan. 
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Câu 3: Biện pháp tu từ cú pháp được sử dụng trong 2 câu đầu của bài thơ là: Biện pháp tu từ đảo 

ngữ (trơ cái hồng nhan…). 

- Hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ đó là: lột tả được thái độ buồn, chán và bực dọc của 

nhân vật trữ tình. 

Câu 4: Từ xuân trong hai câu thơ Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại có nghĩa là: 

 từ (xuân lại lại): mùa xuân của trời đất;  

 từ (xuân đi) chỉ tuổi xuân, tuổi trẻ của người con gái. 

-------------- 

Trên đây là một số đề đọc hiểu Tự tình 2 của Hồ Xuân Hương mà Đọc tài liệu đã sưu tầm 

được, mong rằng sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập tại nhà! 

 


