
Dẫn chứng lịch sử làm sáng tỏ: Vì vậy các đấng thánh đế minh vương 

Cùng Đọc tài liệu đi vào phần trả lời câu 7 trang 76 thuộc nội dung phần Trả lời câu hỏi: Soạn 

bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia thuộc Bài 3: Nghệ thuật thuyết phục trong văn nghị luận 

SGK ngữ văn 10 tập 1 sách Kết nối tri thức 

Câu hỏi: Tìm một vài dẫn chứng lịch sử (qua những gì đã học và tìm hiểu thêm) để làm sáng tỏ 

nhận định sau đây của tác giả bài văn bia: “Vì vậy các đấng thánh đế minh vương chẳng ai 

không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên.”  

Trả lời:  

Cách trả lời 1: 

Dẫn chứng lịch sử: nước ta coi trọng những bậc hiền tài như  

- Quang Trung, Trần Hưng Đạo có tài chỉ huy, là những vị tướng lĩnh tài ba có công đánh giặc 

ngoại xâm. 

- Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, và một số nhà văn, nhà thơ khác đã có những đóng góp to lớn trong 

sự nghiệp văn học của nước nhà. 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp có công lao to lớn với đất nước.  

Cách trả lời 2: 

Dẫn chứng: Nguyễn Trãi, Chủ tịch Hồ Chí Minh… 

Cách trả lời 3: 

Dẫn chứng: 

- Nguyễn Trãi đã tham gia vào cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo để lật đổ ách thống 

trị của nhà Minh, là quân sư đắc lực của Lê Lợi trong việc bày mưu tính kế cũng như soạn thảo 

các văn bản trả lời quân Minh cho Lê Lợi. Vì vậy, sau khi chiến thắng, Nguyễn Trãi đã được nhà 

vua ban thưởng xứng đáng, phong tước “Quan phục hầu”, giữ một vị thế lớn trong triều đình nhà 

Lê.  

- Ngô Thì Nhậm cũng là một hiền tài, nhận được sự trọng dụng của vua Quang Trung. Tin tưởng 

vào tài năng, trí tuệ của Ngô Thì Nhậm, vua Quang Trung đã giao cho ông việc ngoại giao với 

nhà Thanh để tính kế lâu dài. Sau chiến thắng của khởi nghĩa Tây Sơn, Quang Trung phong Ngô 

Thì Nhậm giữ chức Binh bộ thượng thư.  

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu 7 trang 76: "Tìm một vài dẫn chứng lịch sử (qua những gì đã học và 

tìm hiểu thêm) để làm sáng tỏ nhận định sau đây của tác giả bài văn bia: “Vì vậy các đấng thánh 

đế minh vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí 

https://doctailieu.com/dan-chung-lich-su-lam-sang-to-vi-vay-cac-dang-thanh-de-minh-vuong
https://doctailieu.com/bai-3-nghe-thuat-thuyet-phuc-trong-van-nghi-luan-c12643


Dẫn chứng lịch sử làm sáng tỏ: Vì vậy các đấng thánh đế minh vương 

làm việc đầu tiên.”" phần Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, 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 - 
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