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Hướng dẫn trả lời câu hỏi phần ĐỌC HIỂU trong nội dung Soạn bài Chiến thắng Mtao 

Mxây giúp các em chuẩn bị bài soạn trước khi tới lớp thật tốt. 

Câu hỏi 

Chú ý nghệ thuật miêu tả nhân vật Đăm Săn. 

(Câu hỏi 3 trang 24 SGK Ngữ Văn 10 Cánh Diều) 

Trả lời 

Gơi ý 1: 

- Đăm Săn được miêu tả: 

+ Sắp chết mười mươi cũng không lùi bước 

+ Ngực quấn chéo một tấm mền chiến, mình khoác một tấm áo chiến, tai đeo nụ, sát bên mình 

nghênh ngang đủ giáo gươm. 

+ Đôi mắt long lanh như mắt chim ghếch ăn hoa tre. 

+ Bắp chân to bằng xà ngang, bắp đùi to bằng ống bễ. 

+ Sức ngang voi đực, hơi thở tựa sấm dậy. 

+ Nằm sấp gãy rầm sàn, nằm ngửa gãy xà dọc. 

+ Ngang tàn từ trong bụng mẹ 

⇒ Với việc sử dụng ghệ thuật so sánh, phóng đại để miêu tả Đăm Săn đã giúp làm tăng thêm vẻ 

đẹp hình tượng, sức mạnh của nhân vật này. 

Gợi ý 2: 

Nhân vật Đăm Săn được miêu tả với bút pháp miêu tả phóng đại, sử dụng nghệ thuật xây dựng 

trùng điệp của ngôn ngữ, cũng như nghệ thuật tạo hình. Tác dụng của biện pháp nghệ thuật này 

là để làm tăng lên khả năng biểu hiện về ngôn ngữ, cũng như làm tăng lên vẻ đẹp hình tượng của 

nhân vật Đăm Săn. 

-/- 

Trên đây là trả lời chi tiết cho câu hỏi 3 trang 24 SGK Ngữ văn 10 tập 1 Cánh Diều: "Chú ý nghệ 

thuật miêu tả nhân vật Đăm Săn.". Hy vọng sẽ giúp các em soạn văn 7 tại nhà dễ dàng hơn. 

- Trọn bộ tài liệu Soạn văn 10 Cánh Diều - 

http://doctailieu.com/chu-y-nghe-thuat-mieu-ta-nhan-vat-dam-san
https://doctailieu.com/soan-van-10-canh-dieu-c12659

