
Dấu hiệu nhận biết ba truyện thuộc nhóm thần thoại suy nguyên 

 

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời câu hỏi 2 thuộc nội dung phần soạn bài Truyện về các vị thần 

sáng tạo thế giới SGK Ngữ Văn 10 tập 1 Kết nối tri thức. 

Câu hỏi : Hãy chỉ ra một số “dấu hiệu” giúp người đọc nhận biết ba truyện kể trên thuộc nhóm 

thần thoại suy nguyên. 

(Câu 2 trang 14 SGK Ngữ văn 10 Kết nối tri thức tập 1) 

Trả lời: 

Cách trả lời 1: 

Ba truyện kể trên thuộc nhóm thần thoại suy nguyên vì: 

- Cốt truyện đơn giản 

- Nhân vật chính là các vị thần 

- Chức năng của các nhân vật trong truyện là cắt nghĩa, lí giải các hiện tượng tự nhiên.  

- Câu chuyện gắn liền với thời gian phiếm chỉ, mang tính ước lệ và không gian vũ trụ với nhiều 

cõi khác nhau. 

- Lối tư duy chất phác, tự nhiên mà sâu sắc cùng trí tưởng tượng bay bổng. 

Cách trả lời 2: 

- Thần thoại suy nguyên là thần thoại kể về nguồn gốc vũ trụ và muôn loài. 

- Ba văn bản trên đều thuộc thần thoại suy nguyên. Dấu hiệu: 

+ Nhân vật chính đều kể về các vị thần: thần Trụ trời, thần Sấm, thấm Sét 

+ Thời gian phiếm chỉ và không gian vũ trụ 

+ Qua câu chuyện về cuộc đời của các vị thần nhằm cắt nghĩa, lí giải các hiện tượng tự nhiên và 

đời sống xã hội. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời Hãy chỉ ra một số “dấu hiệu” giúp người đọc nhận biết ba truyện kể trên 

thuộc nhóm thần thoại suy nguyên, 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/dau-hieu-nhan-biet-ba-truyen-thuoc-nhom-than-thoai-suy-nguyen
https://doctailieu.com/soan-van-10-c4408

