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Soạn văn bài Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Câu 1 (trang 16 sgk Tiếng Việt 5): Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ
đã làm gì?
Trả lời:
Người muốn được làm câu đương vốn là “người nhà” của Linh Từ Quốc Mẫu. Anh ta chắc
mẩm trong bụng thế nào mọi việc cũng sẽ xong xuôi tốt đẹp. Nào ngờ khi nghe Trần Thủ Độ
nói “phải chặt một ngón chân” để phân biệt với những câu đương khác, thì anh ta “kêu van
mãi” mới được Thái sư tha cho! Có lẽ vì thế trong dân gian mới có lời vè châm biếm:
Câu đương ăn nhặn gì đâu,
Ngón chân bị chặt thì đau vô cùng!
Qua đó, ta thấy Trần Thủ Độ là vị quan to đầu triều mà rất chí công và cương trực. Có lẽ ông
là người đầu tiên ở nước ta kiên quyết chống lại chuyện chạy chức chạy quyền của bọn hám
danh trục lợi trong xã hội!
Câu 2 (trang 16 sgk Tiếng Việt 5): Trước việc làm của người quân hiệu, Trần Thủ Độ xử lí
ra sao?
Trả lời:
Người quân hiệu đã vì phép nước mà dám ngăn lại không cho kiệu của Linh Từ Quốc Mẫu –
vợ quan Thái sư “đi qua chỗ thềm cấm”. Khi bị bắt, anh ta nghĩ “phải chết”. Sau khi nghe
người quân hiệu “kể rõ ngọn ngành”, Trần Thủ Độ không những không bắt tội mà còn lấy
vàng lụa thưởng cho anh ta. Câu nói: “Ngươi ở chức thấp mà biết giữ phép nước như thế, ta
còn trách gì nữa!” đã cho thấy vị Thái sư rất chí công, coi trọng phép nước, đặt phép nước lên
trên tình riêng.
Câu 3 (trang 16 sgk Tiếng Việt 5): Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên
quyền, Trần Thủ Độ nói thế nào?
Trả lời:
Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền, Trần Thủ Độ đã tâu với vua:
trách thần và ban thưởng cho người nói thật”. Cách
ứng xử ấy của vị Thái sư rất đàng hoàng và trung thực.
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Câu 4 (trang 16 sgk Tiếng Việt 5): Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ cho thấy
ông là người như thế nào?
Trả lời:
Đọc bài văn, ta thấy lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ đã thể hiện một nhân cách đẹp:
trung thực, cương trực, chí công vô tư. Vì thế, các vua nhà Trần đã cung kính tôn vinh ông là
Thượng phụ.

Tài liệu chia sẻ tại https://webvanmau.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

