
Những không gian tòa tháp, thành lũy, phố xá thành Tơ-roa 

Cùng Đọc tài liệu xem các cách trả lời câu 3 trang 104 thuộc bài soạn bài Héc-to từ biệt Ăng-

đrô-mác (Bài 4: Sức sống của sử thi SGK ngữ văn 10 tập 1 sách Kết nối tri thức). 

Câu hỏi: Những không gian “tòa tháp”, “thành lũy”, “phố xá thành Tơ-roa”, “cổng Xkê”,… 

trong đoạn trích thể hiện đặc trưng thể loại sử thi như thế nào? 

(Câu 3 trang 104 Ngữ văn 10 tập 1 Kết nối tri thức) 

Trả lời:  

Cách trả lời 1: 

Những không gian tòa tháp, thành lũy, phố xá thành Tơ-roa, cổng Xkê,… đều là những không 

gian rộng lớn, kì vĩ trong đời sống của cộng đồng cư dân thời cổ đại. Chúng được nhắc tới trong 

văn bản đã thể hiện sự xây dựng nghệ thuật hình tượng hoành tráng của thể loại sử thi. 

Cách trả lời 2: 

Những không gian trên được miêu tả bằng những tính từ lớn lao, hùng vĩ, đồ sộ:  

+ dãy phố thành Tơ-roa xây dựng khang trang 

+ phố xá thành Tơ-roa rộng lớn  

+ thành Te-bơ cổng lớn tường cao, đô thị đẹp đẽ 

+ xứ Pla-cốt đại ngàn 

→ Thể hiện đặc trưng thể loại sử thi: Không gian sử thi kì vĩ, cao rộng, mang tính cộng đồng, có 

thể bao quát cả thế giới thần linh và con người. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu 3 trang 104 sách Kết nối tri thức ngữ văn 10 tập 1 trong phần soạn 

bài Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác, 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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