
HỒI TRỐNG CỔ THÀNH 

(Trích hồi 28 “Tam quốc diễn nghĩa” _La Quán Trung) 

                                             Nguyễn Thị Thùy – Giáo viên Ngữ văn 

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM  

I. TÌM HIỂU CHUNG 

1. Tác giả 

 -  La Quán Trung (1330 -1400) 

 -  Tên: La Bản, tự Quán Trung, hiệu là Hồ Hải Tản Nhân  

 - Quê: Tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc 

  - Con người:      + Cô độc, lẻ loi. 

                             + Thích ngao du đây đó. 

                             + Phóng khoáng, nghĩa khí, có hoài bão.   

-   Tài năng:        + Chuyên sưu tầm và biên soạn dã sử. 

                             + Có tài văn chương, giỏi từ khúc, sáng tác kịch nhưng thành tựu, đóng 

góp nhiều ở thể loại tiểu thuyết. 

-Tác phẩm chính: Tam quốc diễn nghĩa, Tùy Đường lưỡng triều chí truyện, Tấn Đường 

ngũ đại sử diễn nghĩa, Bình yêu truyện ... 

2. Tác phẩm “Tam quốc diễn nghĩa” 

a, Thời điểm ra đời 

- Đầu thời Minh (1368 - 1644). 

- Do La Quán Trung căn cứ vào tài liệu lịch sử và truyền thuyết dân gian mà viết ra. 

b, Thể loại 

- Tiểu thuyết chương hồi dài 120 hồi. Tiểu thuyết lịch sử đầu tiên của Trung Quốc. 

- Đặc điểm: Dung lượng lớn, nhiều hồi, mỗi hồi có một vài sự việc; kết thúc mỗi hồi mâu 

thuẫn phát triển đỉnh điểm. 

c, Nội dung 

- Kể lại quá trình hình thành và diệt vong của ba tập đoàn phong kiến Ngụy (Tào Tháo), 

Thục (Lưu Bị) và Ngô (Tôn Quyền). 

- Thể hiện khát vọng hòa bình, thống nhất của nhân dân. 



II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN 

1. Đọc và tóm tắt 

-Vị trí đoạn trích: hồi thứ 28   

2 Chém Sái Dương anh em hòa giải 

Hồi Cổ Thành tôi chúa đoàn viên” 

- Tóm tắt đoạn trích:  

Trước đó, 3 anh em Lưu - Quan - Trương náu mình dưới trướng của Tào Tháo, hiểu bản 

chất gian hùng của Tháo, họ bỏ đi và bị đuổi đánh, mỗi người mỗi ngả. Quan Công, bảo 

vệ hai chị dâu, tạm hàng Tào với điều kiện, hàng Hán chứ không hàng Tào, khi nào nghe 

tin anh thì sẽ đi ngay. Được Tháo ban thưởng hậu nhưng nghe tin Lưu Bị đang ở bên 

Viên Thiệu, Quan Công trả ấn tín, vàng bạc đi ngay. Bị tướng Tào ngăn cản, chém 6 

tướng, vượt 5 cửa quan đến gặp Trương Phi.  

2. Tìm hiểu văn bản 

2.1 Nhân vật Trương Phi 

a, Ngoại hình: 

+ Thân dài tám thước  

+ Đầu báo, mắt tròn 

+ Râu hùm, hàm én 

+ Tiếng như sấm động 

b. Hành động của Trương Phi: 

- Khi nghe lời Tôn Càn báo tin: “chẳng nói chẳng rằng", "lập tức mặc áo giáp", "vác mâu 

lên ngựa, dẫn một nghìn quân, đi tắt ra cửa Bắc”: nhanh choùng, döùt khoaùt, maïnh 

meõ. Đó không phải là hành động vui mừng của anh em ra đón nhau mà là của một dũng 

tướng ra trận quyết chiến. 

- Khi vừa gặp mặt Quan Công: 

+ “mắt trợn tròn xoe, râu hùm vểnh ngược, hò hét như sấm, múa xà mâu chạy lại đâm 

Quan Công.” 

+ Xưng hô khác thường với Quan Công: 

Gọi "mày" xưng "tao ": lạnh lùng, lỗ mãng, gay gắt. 



+ Kết tội Quan Công: 

 “Mày đã bỏ anh, hàng Tào Tháo, được phong hầu tử tước, nay lại đến đây đánh lừa 

tao?” 

 Hành động nóng nảy, dứt khoát, quyết liệt. 

-  Khi Quan Công chém Sái Dương: 

- Điều kiện: đánh ba hồi trống phải chém được tướng Tào 

→ Thời gian quá ngắn, quá khó khăn → Thử thách lòng trung nghĩa của Quan Công 

- Hành động và thái độ: 

+ “Thẳng tay đánh trống: như không chịu nỗi sự chậm trễ, buộc Quan Công phải đối diện 

với cái chết để minh oan. 

+ “Bắt tên lính cầm cờ hiệu hỏi đầu đuôi” 

+ “Hỏi kĩ việc ở Hứa Đô” 

→  Thẳng thắn bộc trực, nóng nảy, không chấp nhận sự mập mờ: “Thẳng như một làn tên 

bắn và trong sáng như một tấm gương soi”. 

Sống cương trực, thủy chung: mọi biểu hiện qua hành động, lời nói đều vì một lẽ: kẻ đại 

trượng phu không thể thờ hai chủ.g 

2.2 Nhân vật Quan Công  

* Việc Quan Công ở lại Tào doanh: 

- Thân ở Tào doanh, tâm tại Hán (Lưu Bị). 

- Khi biết anh ở Nhữ Nam: vượt qua 5 cửa ải, chém 6 tướng Tào. 

→ Người trung tín, biết tranh thủ thời cơ, tranh thủ kẻ thù khi lạc bước, suy xét sự việc 

cẩn trọng. 

     * Khi gặp lại Trương Phi 

- Mừng rỡ vô cùng, giao long đao cho Châu Thương, tế ngựa lại đón em. 

- Hành động: tránh mũi mâu của Trương Phi. 

- Lời nói:  

+ Xưng hô: gọi Trương Phi là “hiền đệ” → Tình cảm 

+ Giải thích từ tốn, rõ ràng sự việc. 

+ Nhờ hai chị dâu minh oan. 



→ Cư xử rất đúng mực của người anh: điềm đạm, bình tĩnh, hiểu biết, nhã nhặn, nhún 

nhường khẳng định lòng trung nghĩa của mình. 

    * Khi quân Sái Dương đến 

 Mâu thuẫn bị đẩy đến cao trào → buộc phải giải quyết. 

- Nói với Trương Phi: xem ta chém đầu tên tướng ấy để tỏ lòng thực… 

- Hành động: chẳng nói một lời, múa long đao xô lại, chưa dứt hồi trống, đầu Sái Dương 

đã lăn xuống đất.  

→ Hành động dứt khoát: bản lĩnh, lòng dũng cảm và khí phách oai phong lẫm liệt. 

=> Con người trung nghĩa, mang tình huynh đệ thuỷ chung, nghĩa vua tôi trọn vẹn, Quan 

Công là người tài năng, bản lĩnh, khí phách hơn người. 

3. Ý nghĩa hồi trống 

- Góp phần làm nổi bật không khí chiến trận. (Bản sắc riêng của tác phẩm) 

- Hồi trống thách thức, minh oan, đoàn tụ → cuộc gặp gỡ của các bậc anh hùng. 

- Làm rõ thêm tính cách hai nhân vật Trương Phi Quan Công. 

=> Linh hồn của đoạn trích được thâu tóm trong "hồi trống". 

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Chọn từ nào để điền vào chỗ trống trong câu sau: “Cùng với Thủy hử, Tây 

du kí, Tam quốc diễn nghĩa là tác phẩm tiêu biểu cho loại tiểu thuyết…ở Trung 

Quốc đời Minh. 

A. Chiến tranh. 

B. Chương hồi. 

C. Tâm lý. 

D. Thoại bản. 

Câu 2: Phẩm chất nào dưới đây ứng với nhân vật Quan Vân Trường trong toàn bộ 

truyện Tam quốc diễn nghĩa? 

A. Nhân. 

B.  Trí. 

C.  Đức. 

D.  Dũng. 



Câu 3:  Đoạn trích Hồi trống Cổ Thành thuộc hồi bao nhiêu của Tam quốc diễn 

nghĩa? 

A. Hồi 21. 

B.  Hồi 28. 

C. Hồi 25. 

D. Hồi 30. 

Câu 4: Trong đoạn trích Hồi trống Cổ Thành, chi tiết “mắt trợn tròn xoe, râu hùm 

vểnh ngược, hò hét như sấm, múa xà mâu chạy lại…” miêu tả nhân vật nào? 

A. Trương Phi. 

B. Quan Công. 

C. Sái Dương. 

D. Tôn Càn. 

Câu 5: Cho biết vì sao, sau một thời gian thất lạc người anh kết nghĩa, khi gặp nhau, 

Trương Phi lại vô cùng nổi giận? 

A. Vì trong thời gian thất lạc, Quan Công không hề liên lạc gì với Lưu Bị và Trương 

Phi. 

B. Vì quan Công không bảo vệ được hai chị dâu. 

C. Vì Trương Phi hiểu lầm rằng Quan Công đã theo Tào Tháo phản bội anh em. 

D. Vì Quan Công đã quên nghĩa vườn đào xưa. 

Câu 6: Nhận định nào sau đây không đúng về tác dụng của việc Quan Công nhắc 

lại việc kết nghĩa vườn đào? 

A. Làm cho Trương Phi thêm tức giận Quan Công. 

B. Làm cho Trương Phi bình tĩnh lại và bớt tức giận Quan Công. 

C. Làm cho Trương Phi thêm hiểu lầm Quan Công. 

D. Làm cho Trương Phi thêm ngờ vực Quan Công. 

Câu 7: “Quan Công trông thấy Trương Phi ra, mừng rỡ vô cùng, giao long đao cho 

Châu Sương cầm, tế ngựa lại đón. Trương Phi mắt trợn tròn xoe, râu hùm vểnh 

ngược, hò hét như sấm, múa xà mâu chạy lại đâm Quan Công” Đoạn văn trên đã sử 

dụng thủ pháp nghệ thuật nào? 



A. So sánh. 

B.  Ẩn dụ. 

C.  Đối lập. 

D.  Nói quá. 

Câu 8: Nếu xem Cổ Thành là cửa ải thứ sáu, cửa ải nghiệt ngã nhất đối với Quan 

Công, thì vật chướng ngại lớn nhất cần vượt qua ở đây không chỉ mang ý nghĩa cụ 

thể mà còn mang một ý nghĩa khái quát. Ý nghĩa khái quát đó là gì? 

A. Một sự hiểu lầm giữa hai anh em Quan, Trương cần được cải chính. 

B. Một hồi trống chém xong đầu tên tướng giặc. 

C. Một cơn nóng giận, cố chấp của viên hổ tướng. 

D. Một thử thách đối với lòng trung nghĩa. 

Câu 9:  Chi tiết Sái Dương bất ngờ xuất hiện, xét về ý nghĩa khắc họa hành động, 

tâm lí nhân vật, đặc sắc, thú vị ở chỗ: 

A. Làm dày đặc, u ám thêm đám mây ngờ vực trong lòng Trương Phi, nhưng cũng 

tạo cơ hội tốt cho Quan Công xua tan nhanh đám mây ngờ vực ấy. 

B. Đẩy mâu thuẫn Quan – Trương đến đỉnh điểm và chụẩn bị cho viêc giải quyết 

mâu thuẫn ấy. 

C. Làm cho tình tiết, sự kiện thêm bất ngờ, gay cấn; đồng thời tăng sự hồi hộp, hấp 

dẫn đối với người đọc, người nghe. 

D. Làm cho lập trường “tôn Lưu biếm Tào” của tác giả càng thêm được củng cố 

vững chắc, nổi bật. 

Câu 10: Hành động Trương Phi khóc và thụp lạy Vân Trường thể hiện tính cách 

nào của Trương Phi? 

A. Ngoan cố. 

B. Nóng nảy. 

C. Biết phục thiện. 

D. Mềm yếu.  

C. BÀI TẬP ĐỌC – HIỂU 

Đọc bài văn bản sau và trả lời câu hỏi: 



Hôm ấy, Tôn Càn theo lệnh Quan Công vào thành ra mắt Trương Phi, thi lễ xong, nói 

chuyện Huyền Đức đã bỏ Viên Thiệu sang Nhữ Nam, Vân Trường thì ở Hứa Đô vừa đưa 

hai phu nhân đến đây. Rồi mời Trương Phi ra đón. 

Phi nghe xong, chẳng nói năng gì, lập tức mặc áo giáp vác mâu lên ngựa, dẫn một nghìn 

quân, đi tắt ra cửa bắc. Tôn Càn thấy lạ nhưng không dám hỏi, cũng phải theo ra thành. 

Quan Công trông thấy Trương Phi ra, mừng rỡ vô cùng, giao long đao cho Châu Thương 

cầm, tế ngựa lại đón. Trương Phi mắt tròn xoe râu vểnh ngược, hò thét như sấm, múa xà 

mâu chạy lại đâm Quan Công. 

Quan Công giật mình, vội tránh mũi mâu, hỏi: 

– Hiền đệ cớ sao thế, há quên nghĩa vườn đào ru? 

Trương Phi hầm hầm quát: 

– Mày đã bội nghĩa còn mặt nào đến gặp tao nữa? 

Quan Công nói: 

– Ta làm sao mà bội nghĩa? 

Trương Phi nói: 

– Mày bỏ anh, hàng Tào Tháo được phong hầu phong tước, nay lại đến đây đánh lừa tao! 

Phen này tao quyết liều sống chết với mày. 

( Trích Hồi trống Cổ Thành, SGK Ngữ văn 10,Trang 76,Tập II, NXBGD 2006) 

Câu 1:  Nêu nội dung chính của văn bản? Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì? 

Câu 2:  Xác định các động từ liên quan đến nhân vật Trương Phi trong đoạn: Phi nghe 

xong…chạy lại đâm Quan Công. Nêu hiệu quả nghệ thuật của những động từ đó? 

Câu 3: Chỉ ra và nêu hiệu quả nghệ thuật biện pháp tu từ trong câu văn: Trương Phi mắt 

tròn xoe râu vểnh ngược, hò thét như sấm, múa xà mâu chạy lại đâm Quan Công. 

Câu 4:  Qua văn bản, anh/chị thấy Trương Phi có tính cách như thế nào? 

 

 


