
BIỆN PHÁP NHÂN HÓA 
I. Khái niệm: Nhân hóa là biện pháp tu từ sử dụng những từ ngữ chỉ hoạt động, tính 

cách, suy nghĩ, tên gọi ... vốn chỉ dành cho con người để miêu tả đồ vật, sự vật, con 
vật, cây cối khiến cho chúng trở nên sinh động, gần gũi, có hồn hơn.  
Ví dụ : - Con gà trống biết tán tỉnh láo khoét, biết mời gà mái đến để đãi giun 
- Bác xe biết ngửi thấy mùi đất mới 

II.  Các hình thức nhân hóa 
a) Nhân hóa để tả hình dáng 
 
- VD : Dòng sông uốn mình qua cánh đồng xanh ngắt lúa khoai 
 
b) Nhân hóa để tả hoạt động 
 
- VD : 
 
Bão bùng thân bọc lấy thân 
 
Tay ôm tây níu tre gần nhau thêm 
 
( Tre Việt Nam – Nguyễn Duy) 
 
c) Nhân hóa để tả tâm trạng 
 
- VD : Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng, 
ồn ã, lài trở về với dáng vẻ xanh mát, trầm tư. 
 
d) Nhân hóa để tả tính cách 
 
- VD : 
 
Dòng sông mới điệu làm sao 
 
Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha 
 
( Dòng sông mặc áo – Nguyễn Trọng Tạo) 

III.  Thực hành  
 
1.   tìm những câu thơ, câu văn, có sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân 
hóa 
 
 
a) Bé ngủ ngon quá 

 
Đẫy cả giấc trưa 
 
Cái võng thương bé 
 
Thức hoài đưa đưa 



 
ĐịnhHải 

b)  ...Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa 
 
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh 
 
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh 
 
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ 
 
Đoàn Văn Cừ 

c)  Cái trống trường em 
 
Mùa hè cũng nghỉ 
 
Suốt ba tháng liền 
 
Trống nằm ngẫm nghĩ 
 
Thanh Hào  

2. Trong đoạn văn dưới đây, sự vật nào đã được nhân hóa? Những từ ngữ nào giúp 
em nhận ra điều đó? Biện pháp nhân hóa đó đã góp phần nhấn mạnh được điều gì? 
 
“ Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi mà như nhảy nhót. 
Hạt nọ tiếp hạt kia đậu xuống lá cây ổi còng mọc lả xuống mặt ao. Mùa đông xám xỉn và khô 
héo đã qua. Mặt đất đã kiệt sức bừng thức dậy, âu yếm đón lấy những giọt mưa ấm áp, trong 
lành. Đất trở lại dịu mềm, lại cần mẫn tiếp nựa cho cây cỏ. Mưa mùa xuân đã mang lại cho 
chúng cái sức sống ứ đầy, tràn trên các nhánh lá, mầm non. Và, cây trả nghĩa cho mưa bằng cả 
mùa hoa thơm, trái ngọt...” 
 
Nguyễn Thị Như Trang 
 
3. Đọc bài thơ dưới đây, em hãy cho biết: nhờ sử dụng biện pháp nhân hóa, tác giả đã giúp 
em cảm nhận được những nét gì đáng yêu ở chú bò? Đó cũng chính là những nét đáng yêu 
của ai? 
 
Chú bò tìm bạn 
 
Mặt trời rúc bụi tre 
 
Buổi chiều về nghe mát 
 
Bò ra sông uống nước 
 
Thấy bóng mình, ngỡ ai 
 
Bò chào “Kìa anh bạn! 
 
Lại gặp anh ở đây!” 



 
 
Nước đang nằm nhìn mây 
 
Nghe bò cười toét miệng 
 
Bóng bò, chợt tan biến 
 
Bò tưởng bạn đi đâu 
 
Cứ ngoái trước nhìn sau 
 
“Ậm ò...” tìm gọi mãi. 
 
Phạm Hổ 
 
4. Đọc mẩu chuyện sau: 
 
Búp bê và Dế Mèn 
 
Búp bê làm việc rất nhiều việc: quét nhà rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, búp bê bỗng nghe 
tiếng hát. 
 
Búp bê hỏi: 
 
- Ai hát đấy?  
 
Có tiếng trả lời:  
 
- Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn bận rộn, vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy. 
 
Búp bê nói:  
 
- Cám ơn bạn. Tiếng hát của bạn đã làm tôi hết mệt. 
 
Nguyễn Kiên 
 
Trả lời câu hỏi: 
 
a) Tác giả dùng biện pháp nhân hóa để nói về điều gì ở Búp Bê và Dế Mèn? 
 
b) Theo em, nhờ sử dụng biện pháp nhân hóa, tác giả đã giúp cho người đọc dễ dàng cảm nhận 
được ý nghĩa gì? 

 
 


