
Viết đoạn văn phân tích một chi tiết kì ảo trong một truyện thần thoại 

Cùng Đọc tài liệu đi vào phần Kết nối đọc và viết 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 : Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) phân tích một chi tiết kì ảo trong một truyện thần 

thoại đã học hoặc tự đọc thêm.   

(Yêu cầu trang 14 SGK Ngữ văn 10 Kết nối tri thức tập 1) 

Đoạn văn mẫu: 

Gợi ý: Phân tích chi tiết Nữ Oa dùng đá ngũ sắc vá trời 

Như chúng ta đã biết, các chi tiết tưởng tượng, kì ảo trong truyện thần thoại là những chi tiết 

không có thật. Nó là những chi tiết có tính chất hoang đường, kì lạ nhưng lại là những dấu ấn cho 

toàn bộ câu chuyện. Và nhân dân ta đã sáng tạo ra các chi tiết tưởng tượng, kì ảo nhằm dựng lên 

những câu chuyện thần kì, giải thích những sự kiện, sự việc chưa thể giải thích theo cách thông 

thường. Trong đó thì chi tiết Nữ Oa vá trời để cứu nhân gian khỏi lầm than là một chi tiết khiến 

em nhớ mãi. Truyện kể rằng Nữ Oa là vị thần sinh ra muôn loài. Khi nhân gian đang sống trong 

cõi bình yên vô sự thì bỗng một hôm hại vị thần Thủy, Hỏa gây sự đánh nhau khiến vòm trời bị 

rách toạc, muôn cõi lầm than. Để cứu nhân gian, Nữ Oa không quản ngày đêm, khó khăn, vất vả, 

một mình vá lại vòm trời. Bà chọn những viên đá ngũ sắc, dùng chúng chất thành núi, đốt lửa 

luyện đá thành keo rồi lần lượt vá hết các lỗ hổng trên vòm trời. Chi tiết này có vai trò tô đậm 

tính chất kì lạ, đẹp đẽ của nhân vật Nữ Oa, thể hiện sự biết ơn, tôn sùng của nhân dân. Tương 

truyền, chi tiết này góp phần lí giải vì sao trên trời lại có mây ngũ sắc. 

-/- 

Trên đây là gợi ý "Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) phân tích một chi tiết kì ảo trong một truyện 

thần thoại đã học hoặc tự đọc thêm. " , 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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