
Những lí lẽ khiến Héc-to vẫn quyết định ra trận 

Cùng Đọc tài liệu xem các cách trả lời câu hỏi trang 101 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:  

(Câu hỏi trang 101 Ngữ văn 10 tập 1 Kết nối tri thức) 

Trả lời:  

Cách trả lời 1: 

Những lý lẽ khiến Héc-to vẫn quyết định ra trận: 

- Chàng không muốn trở thành kẻ hèn nhát, phải hổ thẹn với những người anh em, lính chiến 

cùng xông pha ngoài chiến trận như mình 

- Chàng là người có nhiệt huyết, lý tưởng sống cao đẹp, từ lâu đã học cách luôn đứng ở tuyến 

đầu, can trường chiến đấu, giành vinh quang cho thân phụ và bản thân 

- Chàng không muốn mang nỗi thống khổ đến cho thành Tơ-roa, những người đàn em của mình 

và đặc biệt là Ăng-đrô-mác, không muốn nàng phải làm nô lệ, phục dịch cho người khác mà bản 

thân lại bất lực không thể giải thoát cho nàng. 

Cách trả lời 2: 

- Nếu ở lại đây, như kẻ hèn nhát, đứng nhìn từ xa, tránh không xung trân sẽ hổ thẹn với những 

người chiến binh và những người phụ nữ thành Tơ-roa 

- Từ lâu đã học cách luôn ở tuyến đầu, can trường chiến đấu, giành vinh quang cho phụ thân và 

bản thân 

- Điều làm trái tim tan vỡ không chỉ là nỗi thống khổ sẽ tới của những thần dân thành Tơ-roa, 

của cha mẹ Héc-to, của đàn em trai mà còn là nỗi thống khổ của Ăng-đrô-mác. Nàng sẽ không 

còn tự do, phải làm nô lệ, phải nghe những lời ô nhục mà đáng lẽ ra Héc-to có thể cứu nàng khỏi 

kiếp tôi đời nếu chiến đấu tới cùng. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi trang 101 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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