
Nêu các sự kiện chính của câu chuyện Tản Viên từ Phán sự lục 

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời câu hỏi cuối bài thuộc nội dung phần soạn bài Tản Viên từ Phán 

sự lục SGK Ngữ Văn 10 tập 1 Kết nối tri thức. 

Câu hỏi : Nêu các sự kiện chính của câu chuyện. Các sự kiện đó được trình bày theo trình tự 

nào? 

(Câu 2 trang 20 SGK Ngữ văn 10 Kết nối tri thức tập 1) 

Trả lời: 

Cách trả lời 1 

- Các sự kiện chính của câu chuyện: 

+ Tử Văn và hành động đốt đền 

+ Tử Văn gặp hồn ma tên Bách hộ Thôi và Thổ thần. 

+ Tử Văn bị bắt và cuộc đối chất ở Minh ti trước Diêm Vương. 

+ Tử Văn thắng lợi trở về, nhận chức Tản Viên. 

+ Cuộc gặp gỡ giữa quan phán sự và người quen cũ. 

Các sự kiện chính được trình bày theo trình tự thời gian, từ lúc bắt đầu sự việc là hành động đốt 

đền tà của Tử Văn, sau đó chàng gặp hồn ma tên Bách hộ Thôi và Thổ thần, rồi chàng bị bắt 

xuống Minh Ti, đối chẩt với Diêm Vương và thắng lợi trở về, nhận chức Tản Viên.  

Cách trả lời 2 

- Các sự kiện chính của truyện: 

+ Tử Văn châm lửa đốt đền của tên tướng giặc. 

+ Tử Văn “thấy trong mình khó chịu, đầu lảo đảo và bụng run run, rồi nổi lên một cơn sốt nóng 

sốt rét” và thấy tên hung thần đến trách mắng, đe dọa. 

+ Thổ thần đến báo cho Tử Văn biết sự việc đã trở nên nghiêm trọng và bảo cho Tử Văn cách 

chuẩn bị đối phó. 

+ Tử Văn bệnh nặng thêm, rồi bị quỷ sử bắt xuống Minh ty và  khép vào tội chết. Tử Văn vẫn rất 

cứng cỏi, không bị khuất phục bởi những lời buộc tội oan. 

+ Tử Văn được giải oan, giữ chức phán sử đền Tản Viên. 

- Truyện được kể theo trình tự thời gian. 

https://doctailieu.com/neu-cac-su-kien-chinh-cua-cau-chuyen-tan-vien-tu-phan-su-luc
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-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi "Nêu các sự kiện chính của câu chuyện. Các sự kiện đó được 

trình bày theo trình tự nào?." , đừng quên tham khảo trọn bộ Soạn Văn 10 Kết nối tri thức! 

- Tổng hợp các tài liệu và bài học soạn văn 10 mới - 

 

https://doctailieu.com/neu-cac-su-kien-chinh-cua-cau-chuyen-tan-vien-tu-phan-su-luc
https://doctailieu.com/soan-van-10-c4408

