
Nhận xét về một điểm chung giữa hai nhân vật Tử Văn và Huấn Cao 

Cùng Đọc tài liệu đi vào phần trả lời câu hỏi 7 trang 28 thuộc nội dung phần soạn bài Chữ người 

tử tù sách Kết nối tri thức ngữ văn 10 tập 1. (Soạn văn 10 bài 1 Kết nối tri thức) 

Câu hỏi: Nêu và nhận xét về một điểm chung mà bạn nhận thấy giữa hai nhân vật Tử Văn 

(Chuyện chức Phán sự đền Tản Viên, Nguyễn Dữ) và Huấn Cao (Chữ người tử tù, Nguyễn 

Tuân) 

Trả lời:  

Cách trả lời 1: 

Hai nhân vật Tử Văn và Huấn Cao đều là những con người mang trong mình một thái độ 

“ngông”. “Ngông” ở đây không phải “ngông ngênh” mà là thái độ hiên ngang, bất khuất, đầy bản 

lĩnh, không bao giờ đầu hàng trước cái xấu, cái ác, luôn đấu tranh bảo vệ chính nghĩa.  

Cách trả lời 2: 

Ngô Tử Văn và Huấn Cao đều là những người anh hùng trượng nghĩa, mang những vẻ đẹp phẩm 

chất đáng trân trọng. 

- Tử Văn dám châm lửa đốt đền của tên tướng giặc trừ hại cho dân, dũng cảm đương đầu với cái 

ác để bảo vệ lẽ phải. 

- Huấn Cao vì thấy dân chúng lầm than mà khởi nghĩa chống lại triều đình. Họ không vì quyền 

uy, tiền bạc mà bị mua chuộc, đánh mất đi chính mình. 

Cách trả lời 3: 

Ngô Tử Văn và Huấn Cao đều là những người anh hùng, mang những vẻ đẹp phẩm chất đáng 

trân trọng. Tử Văn dám châm lửa đốt đền của tên tướng giặc trừ hại cho dân. Huấn Cao vì thấy 

dân chúng lầm than mà khởi nghĩa chống lại triều đình. Họ không vì quyền uy, tiền bạc mà bị 

mua chuộc, đánh mất đi chính mình. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 7 trang 28: "Nêu và nhận xét về một điểm chung mà bạn nhận 

thấy giữa hai nhân vật Tử Văn (Chuyện chức Phán sự đền Tản Viên, Nguyễn Dữ) và Huấn Cao 

(Chữ người tử tù, Nguyễn Tuân)" , 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/nhan-xet-ve-mot-diem-chung-giua-hai-nhan-vat-tu-van-va-huan-cao
https://doctailieu.com/bai-1-suc-hap-dan-cua-truyen-ke-c12613
https://doctailieu.com/soan-van-10-ket-noi-tri-thuc-c12612
https://doctailieu.com/soan-van-10-c4408

