
Hình dung cảnh tiếp đón Đăm Săn trong nhà Đăm Par Kvây 

Cùng Đọc tài liệu xem các cách trả lời câu hỏi 1 trang 106 thuộc bài soạn bài Đăm Săn đi bắt Nữ 

Thần Mặt Trời (Bài 4: Sức sống của sử thi SGK ngữ văn 10 tập 1 sách Kết nối tri thức). 

Câu hỏi: Hình dung cảnh tiếp đón Đăm Săn trong nhà Đăm Par Kvây. Chú ý các chi tiết về đời 

sống văn hóa và phong tục của người Ê-đê. 

(Câu hỏi 1 trang 106 Ngữ văn 10 tập 1 Kết nối tri thức) 

Trả lời:  

Cách trả lời 1: 

Đăm Săn được tiếp đón như một khách quý trong nhà Đăm Par Kvây. Họ trải chiếu, mang thuốc 

sợi, thuốc lá, trầu cho Đăm Săn hút, ăn. Họ giết gà, giã gạo, nấu cơm mời Đăm Săn. Không 

những thế còn mang rất nhiều thứ rượu quý mời chàng uống. 

Cách trả lời 2: 

- Cảnh tiếp đón Đăm Săn trong nhà Đăm Par Kvây: 

+ tôi tớ trải dưới một chiếu trắng, trải trên một chiếu đỏ làm chỗ ngồi 

+ thuốc sợi cả hòm đồng, thuốc lá cả sọt đại, trầu vỏ cả gùi to 

+ đốt một gà mái ấp, giết một gà mái đẻ, giã gạo trắng như hoa ê pang, sáng như ánh mặt trời, 

nấu cơm mời khách 

+ ché tuk da lươn, ché êbah M’nông 

+ ai đi lấy nước cứ đi lấy nước, ai đánh chiêng cứ đánh chiêng, ai cắm cần cứ cắm cần  

→ Cảnh tiếp đón quy củ, hoành tráng, có đầy đủ những đồ dùng, đồ ăn.  

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 1 trang 106 sách Kết nối tri thức ngữ văn 10 tập 1 trong phần 

soạn bài Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời, 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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