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MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC 

1.  Tại sao Tô Hiến Thành không tiến cử người ngày đêm hầu hạ bên giường bệnh của 

mình làm người đứng đầu triều đình thay ông?  

A. Vì theo Tô Hiến Thành, người tài ba có thể giúp nước phải là Trần Trung Tá.  

B. Vì Tô Hiến Thành là người chính trực luôn đặt lợi ích của đất nước lên trên.  

C. Vì Vũ Tán Đường phạm phải lỗi lầm khi hầu hạ Tô Hiến Thành.  

D. Cả A và B  

2. Em chọn thành ngữ nào dưới đây để nhận xét về Tô Hiến Thành?  

A. Ăn dối, làm thật  

B. Ăn vóc, học hay  

C. Ăn ngay nói thẳng  

D. Ăn cần ở kiệm  

3. Có thể dùng từ nào dưới đây để nói về phẩm chất của Tô Hiến Thành trong câu 

chuyện trên? 

A. Trung hiếu 

B. Trung nghĩa  

C. Trung thực  

D. Cả B và C  

4. Từ “do dự” trong câu: “Tô Hiến Thành không do dự, đáp:” thuộc loại từ nào 

dưới đây?  

A. Từ ghép  

B. Từ láy âm  

C. Từ láy tiếng  

5. Nhân vật “nổi tiếng là người chính trực” được nhắc đến trong bài tập đọc “Một 

người chính trực” là ai?  

A. Tô Hiến Thành  

B. Trần Trung Tá  
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C. Vũ Tán Đường  

D. Lý Cao Tông  

6. “Bệnh nặng” trong câu: “Phò tá Cao Tông được 4 năm, Tô Hiến Thành lâm bệnh 

nặng.” (Phong Thu) là:  

A. Từ ghép  

B. Từ láy vần  

C. Từ láy âm  

D. Hai từ đơn  

7. Chức quan giữ việc can ngăn vua để vua không làm điều trái là chức quan nào 

dưới đây?  

A. Gián nghị đại phu  

B. Tham tri đại phu  

8. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:  

Một hôm, Đỗ thái hậu và vua tới thăm ông, hỏi (1): 

 - Nếu chẳng may ông mất thì ai là người sẽ thay ông? 

 Tô Hiến Thành không do dự đáp (2):  

- Có gián nghị đại phu Trần Trung Tá.  

Các dấu hai chấm trong đoạn trên có tác dụng gì?  

A. (1) - Báo hiệu một sự liệt kê; (2) - Báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời nói của một 

nhân vật  

B. (1) - Báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời nói của một nhân vật; (2) - Báo hiệu một sự 

liệt kê  

C. (1) - Báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời nói của một nhân vật; (2) - Báo hiệu bộ phận 

đứng sau nó là lời nói của một nhân vật  

9. Theo Tô Hiến Thành, gián nghị đại phu Trần Trung Tá là người như thế nào?  

A. Người tài ba giúp nước  

B. Người hầu hạ giỏi  
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C. Kẻ ưa nịnh nọt  

D. Kẻ tham lam, ích kỉ  

10. Có bao nhiêu tiếng có cấu tạo không đầy đủ trong câu văn: "Tô Hiến Thành 

nhất định không nghe, cứ theo di chiếu lập Long Cán làm vua." ?  

A. 9 tiếng  

B. 8 tiếng  

C. 7 tiếng  

D. Không có tiếng nào 

11. Bài tập đọc “Một con người chính trực” có đoạn kể:  

Tô Hiến Thành không tiến cử Vũ Tán Đường - người ngày đêm hầu hạ bên giường bệnh 

của mình làm người đứng đầu triều đình thay ông mà lại cử Trần Trung Tá - một người 

tài ba có thể giúp nước.  

Điều đó cho ta biết Tô Hiến Thành là người như thế nào ?  

A. Tô Hiến Thành là người chính trực, luôn đặt lợi ích của đất nước lên trên hết.  

B. Tô Hiến Thành là người công tư phân minh.   

C. Cả A và B  

12. Tô Hiến Thành muốn tiến cử ai thay ông đứng đầu triều đình sau khi ông mất?  

A. Tham tri chính sự Vũ Tán Đường  

B. Gián nghị đại phu Trần Trung Tá 

13.  Từ “tiến cử” được hiểu như thế nào là đúng?  

A. Khuyên can nhà vua  

B. Giới thiệu người tài đức lên cấp trên  

C. Thăng tiến trong quan trường 
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