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Bếp lửa là bài thơ chứa đựng những tình cảm và kỉ niệm của tác giả trong thời thơ ấu. Bài thơ 

gợi lại những kỉ niệm về người bà và tình bà cháu vừa sâu sắc, thấm thía vừa rất quen thuộc với 

mọi người.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 Bếp lửa cùng một số đề đọc hiểu dưới đây và xem 

gợi ý đáp án của từng đề bạn nhé: 

Đề đọc hiểu Bếp lửa - Bằng Việt 

Đề số 1 

Cho đoạn thơ sau: 

Một bếp lửa chờn vờn sương sớm 

Một bếp lửa ấp iu nồng đượm 

Cháu thương bà biết mấy nắng mưa 

Câu 1: Đoạn thơ trích trong tác phẩm nào? Của ai? 

Câu 2: Đoạn thơ là dòng hồi tưởng của nhân vật nào? Về ai? 

Câu 3: Trong những câu thơ trên, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Hãy chỉ ra những biện 

pháp đó. 

Câu 4: Chỉ ra từ láy trong đoạn thơ trên. Những từ láy ấy giúp em hiểu hình dung gì về hình ảnh 

“bếp lửa” mà tác giả nhắc tới. 

Có thể bạn quan tâm: Phân tích khổ 1 Bếp lửa 

Đáp án đề đọc hiểu Bếp lửa số 1 

Câu 1: Đoạn thơ trên được trích trong bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt. 

Câu 2: Đoạn thơ là dòng hồi tưởng của người cháu nhớ về người bà. 

Câu 3: Trong những câu thơ trên, tác giả đã sử dụng các biện pháp tu từ: 

- Điệp ngữ: một bếp lửa (2 lần) 

- Ẩn dụ: “Bếp lửa ấp iu nồng đượm”. Bếp lửa, ngọn lửa là biểu tượng của lòng bà, tình yêu 

thương che chở, niềm tin bà truyền cho cháu. 

https://doctailieu.com/soan-bai-bep-lua
https://doctailieu.com/phan-tich-kho-1-bep-lua
https://doctailieu.com/bep-lua-c4683
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Câu 4: Các từ láy trong đoạn thơ trên là: “chờn vờn, ấp iu”. 

- Từ láy “chờn vờn” gợi ánh lửa cháy bập bùng được nhìn qua làn sương mỏng giăng giăng buổi 

sớm. Đó là một hình ảnh thực in dấu trong tâm khảm nhà thơ, giờ đây nó trở thành một hình ảnh 

huyền ảo trong hồi ức, đong đầy kỉ niệm đẹp về bếp lửa quê hương. 

- Từ láy “ấp iu” trong câu mang giá trị biểu cảm cao, gợi đôi bàn tay nhóm lửa khéo léo, tần tảo, 

chịu thương, chịu khó của bà “rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen”. Đồng thời “ấp iu” còn gợi 

tấm lòng chăm chút yêu thương của bà dành cho cháu trong suốt những năm tháng tuổi thơ sống 

bên bà. Tình cảm bà cháu lớn lên cùng hình ảnh bếp lửa ngày càng “nồng đượm” 

- Với sự góp mặt của hai từ láy “chờn vờn, ấp iu”, đoạn thơ đã diễn tả thành công kỉ niệm về bếp 

lửa, về tấm lòng bà và tình bà cháu thiêng liêng. 

Đề số 2 

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi 

Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói 

Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi, 

Bố đi đánh xe, khô rạc ngựa gầy, 

Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu 

Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay! 

Câu 1: Ngữ liệu trên được trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? Nêu ý nghĩa văn bản. 

Câu 2: “Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi" được nhắc tới trong ngữ liệu gợi nhớ về thời điểm nào 

của đất nước? 

Câu 3: Tác giả dùng cụm từ “đói mòn đói mỏi" có tác dụng gì? 

Câu 4: Vì sao đã bao lâu rồi mùi khói của bếp lửa khiến người cháu có cảm giác “Nghĩ lại tới 

giờ sống mũi còn cay”. 

Tham khảo: Phân tích khổ 2 Bếp lửa 

Đáp án đề đọc hiểu Bếp lửa số 2 

Câu 1: Đoạn thơ trên được trích trong tác phẩm Bếp lửa của tác giả Bằng Việt. 

https://doctailieu.com/phan-tich-kho-2-bep-lua
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- Ý nghĩa của văn bản: Qua hồi tưởng và suy ngẫm của người cháu đã trưởng thành, bài thơ gợi 

lại nhưng kỉ niệm đầy xúc động về người bà và tình bà cháu đồng thời thể hiện lòng kính yêu, 

trân trọng và biết ơn của người cháu đối vs bà cũng như đối với gia đình, quê hương, đất nước. 

Câu 2: Câu thơ “Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi" được nhắc tới gợi nhớ về thời điểm năm 

1945, năm mà đất nước Việt Nam đã phải trải qua một nạn đói lịch sử với gần 2 triệu người chết, 

tập trung từ Quảng Trị đến Bắc Kì. 

Câu 3: Tác giả dùng cụm từ “đói mòn đói mỏi" có tác dụng là: 

- Về mặt ngữ âm, nó tạo sự nhịp nhàng cho câu thơ 

- Về mặt cấu trúc, nó tạo nên sự cân xứng cho từ ngữ; 

- Về mặt nội dung ý nghĩa, nó tạo nên sự nhấn mạnh, gây ấn tượng cho người đọc về cảm giác 

nặng nề, u ám và lê thê của nạn đói đối với nhân vật trữ tình khi hồi tưởng về thời điểm ấy của 

lịch sử, của kỉ niệm với người bà. 

Câu 4:  

- Đứa cháu sau bao năm xa cách với bếp lửa và mùi khói nhưng vẫn mang cảm giác “Nghĩ lại tới 

giờ sống mũi còn cay”: 

 Người cháu luôn xúc động, bồi hồi mỗi khi nghĩ về những năm tháng khốn khó của tuổi 

thơ. 

 Cháu cảm thấy kỉ niệm sống dậy, người cháu thương nhớ bà và tình bà cháu vẫn vẹn 

nguyên. 

→ Đây là dòng cảm xúc chân thật và xúc động của đứa cháu về bà và về tuổi thơ của mình. 

Đề số 3 

Cho đoạn thơ dưới đây 

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 cháu đinh ninh 

“Bố ở chiến khu, bố còn việc bố 
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Mày có viết thư chớ kể này, kể nọ 

Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!” 

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. 

Trả lời câu hỏi 

Câu 1: Đoạn thơ trên nhắc tới mấy hình ảnh ngọn lửa? Sự khác nhau giữa những ngọn lửa đó là 

gì? 

Câu 2: Hình ảnh người bà hiện lên với những phẩm chất đáng quý nào? 

Câu 3: Tại sao trong đoạn thơ, tác giả dùng hình ảnh “ngọn lửa” mà không phải “bếp lửa”? Hình 

ảnh “ngọn lửa” ở đây có ý nghĩa gì? 

Câu 4: Chỉ ra lời dẫn trực tiếp, dựa vào dấu hiệu nào mà em biết?  

Câu 5: Lời dặn của người bà trong đoạn thơ trên đã vi phạm phương châm hội thoại nào? 

Đáp án đề đọc hiểu Bếp lửa số 3 

Câu 1: Trong đoạn thơ trên có nhắc tới hai hình ảnh ngọn lửa: 

- Ngọn lửa từ bếp lửa của bà ân cần, ấm cúng, nhẫn nại, ngọn lửa tượng trưng cho những phẩm 

chất đáng quý của bà. 

 Những năm tháng kháng chiến khó khăn, ác liệt nhưng bà vẫn “vững lòng” là chỗ dựa 

cho con cháu. 

 Bà kiên cường trước mọi thử thách, tai họa khốc liệt của chiến tranh để trở thành hậu 

phương vững chắc cho con cái đi công tác. 

 Lời dặn của người bà đối với đứa cháu giúp ta hình dung ra được tình cảm, suy nghĩ cũng 

như làm sáng lên những phẩm chất của người mẹ Việt Nam anh hùng. 

- Ngọn lửa của kẻ thù thiêu rụi sự sống, tàn phá cuộc sống thanh bình “năm giặc đốt làng cháy 

tàn cháy rụi”. 

→ Ngọn lửa của bọn giặc hủy diệt sức sống thì niềm tin và tình yêu thương của người bà được 

nhen nhóm mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 
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Câu 2: Những phẩm chất đáng quý của bà tỏa sáng cả bài thơ, trong ba câu thơ: 

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… 

- Bà kiên trì, kiên nhẫn nhen nhóm, xây dựng lại những thứ mất mát trong chiến tranh. 

- Trong lòng bà vẫn luôn chứa ngọn lửa của niềm tin, hy vọng và tình yêu thương. Ngọn lửa của 

tình yêu thương, đức tính can trường, vững vàng là ngọn lửa không thể dập tắt. 

Câu 3: Tác giả sử dụng từ “ngọn lửa” chỉ tấm lòng, niềm tin chất chứa bên trong của con người. 

- Cả câu thơ cho thấy tấm lòng của bà ấm áp, yêu thương, ngọn lửa bất tận của tình yêu thương 

không gì dập tắt được. 

- Từ ngọn lửa mang tính biểu tượng. 

Câu 4: Lời dẫn trực tiếp: "Bố ở chiến khu, bố còn việc bố/ Mày có viết thư chớ kể này kể nọ/ Cứ 

bảo nhà vẫn được bình yên!" 

- Dấu hiệu để biết đây là lời dẫn trực tiếp là tác giả sử dụng dấu hai chấm và mở ngoặc kép để 

mở đầu lời đối thoại. 

Câu 5: Lời dặn của bà không tuân thủ phương châm về chất. Người bà cố ý không tuân thủ 

phương châm về chất vì để cho người bố yên tâm công tác chiến đấu tại chiến khu. Bà không 

muốn bố lại lo lắng cho gia đình khi nghe những lời kể của người cháu. Bà cứ như vậy mà hy 

sinh âm thầm cho con cháu, là chỗ dựa cho cả gia đình. 

Đề số 4 

Đọc kĩ phần văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

“Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa 

Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ 

Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm 

Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm 

Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi 



Tổng hợp đề đọc hiểu Bếp lửa - Bằng Việt 
 

Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui 

Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ 

Ôi kỳ lạ và thiêng liêng – bếp lửa!” 

Câu 1: Nêu nội dung của đoạn thơ trên 

Câu 2: Em hiểu từ “lận đận” trong câu thơ trên như thế nào? Trong bài thơ, hai lần tác giả dùng 

cụm từ “biết mấy nắng mưa” để nói về cuộc đời của bà. Điều đó có ý nghĩa như thế nào? 

Câu 3: Điệp từ “nhóm” trong đoạn thơ trên là kiểu điệp từ gì? Các từ “nhóm” trong đoạn thơ có 

ý nghĩa như thế nào? 

Câu 4: Xét về mục đích nói, câu thơ cuối đoạn thơ vừa chép thuộc kiểu câu gì? Chỉ ra và gọi tên 

các thành phần biệt lập được dùng trong câu thơ đó. 

Bài văn tham khảo: Phân tích bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt 

Đáp án đề đọc hiểu Bếp lửa số 4 

Câu 1: Nội dung của đoạn thơ trên: Bà tần tảo, lặng lẽ hi sinh cả một đời. Từ ngọn lửa của bà 

cháu nhận ra cả một niềm tin dai dẳng về ngày mai. Bà không chỉ là người nhóm lửa mà còn là 

người truyền lửa - ngọn lửa của sự sống, niềm tin cho các thế hệ mai sau. 

Câu 2:  

- Từ “lận đận” là từ láy tượng hình, cuộc đời bà là cuộc đời đầy truân chuyên, vất vả, nhiều gian 

khổ, chênh vênh. 

- Trong bài thơ, hai lần tác giả dùng cụm từ “biết mấy nắng mưa” để nói về cuộc đời của bà. 

Điều đó có ý nghĩa là: Bà đối mặt và vượt qua mọi “mưa nắng” cuộc đời để trở thành chỗ dựa 

cho con cái. 

=>  Hình ảnh bà chính là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tần tảo, giàu đức hi sinh dù gian truân 

nhưng vẫn sáng lên tình yêu thương. 

Câu 3: Điệp từ “nhóm” trong đoạn thơ trên là động từ được lặp lại bốn lần trong khổ thơ thứ sáu 

và mang nhiều ý nghĩa khác nhau. 

- Các từ “nhóm” trong đoạn thơ có ý nghĩa là:  

https://doctailieu.com/phan-tich-bai-bep-lua-cua-bang-viet
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+/ Từ “nhóm” trong “nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm” được sử dụng với nghĩa gốc thể hiện hành 

động làm cho lửa bén tạo ra nhiệt, để đun nấu, đây là bếp lửa thực tế, có thể cảm nhận bằng thị 

giác, xúc giác. 

+/ Ba từ “nhóm” còn lại mang ý nghĩa ẩn dụ: bà khơi dậy trong lòng đứa cháu những yêu 

thương, kí ức đẹp có giá trị trong lòng bà đã nhóm lên, đã khơi dậy niềm yêu thương, những kí 

ức đẹp, có giá trị trong cuộc đời mỗi người. 

Câu 4: Câu thơ: “Ôi kì lạ và thiêng liêng - Bếp lửa!” là câu cảm thán thể hiện sự ngỡ ngàng, 

ngạc nhiên khi khám phá ra điều kì diệu giữa cuộc đời bình dị, từ ngọn lửa bà nhen nhóm mỗi 

ngày, cháu nhận ra niềm tin, tình yêu thương, ngọn nguồn của tình nghĩa. 

- Trong câu có sử dụng thành phần biệt lập: thành phần phụ chú, nhằm giải thích, nhấn mạnh về 

điều kì lạ và thiêng liêng với người cháu - bếp lửa - tình bà cháu. 

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

Trên đây là một số đề đọc hiểu Bếp lửa của Bằng Việt mà Đọc tài liệu đã sưu tầm được, mong 

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

 


