
Tóm tắt những sự kiện chính trong Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời 

Cùng Đọc tài liệu xem các cách trả lời câu 1 trang 111 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: Tóm tắt những sự kiện chính trong đoạn trích. Những sự kiện đó thể hiện phẩm chất gì 

của người anh hùng Đăm Săn? 

(Câu 1 trang 111 Ngữ văn 10 tập 1 Kết nối tri thức) 

Trả lời:  

Cách trả lời 1: 

- Những sự kiện chính trong đoạn trích: 

+ Đăm Săn đến nhà Đăm Par Kvây, muốn Đăm Par Kvây cùng mình đi bắt Nữ Thần Mặt Trời  

+ Đăm Par Kvây từ chối và khuyên can Đăm Săn, nhưng Đăm Săn cương quyết sẽ đến nhà Nữ 

Thần Mặt Trời 

+ Vượt qua nhiều chông gai, Đăm Săn đã đến được nơi ở của Nữ Thần Mặt Trời và bày tỏ mong 

muốn lấy nàng của mình. 

+ Nữ Thần Mặt Trời từ chối khiến Đăm Săn buồn bã trở về ngay lúc mặt trời lên mà không đợi 

mặt trời lặn. Ngựa và Đăm Săn bị chìm 

→ Đăm Săn là một người tù trưởng oai hùng, quả quyết, không sợ khó khăn, gian khổ. người 

đàng hoàng, ngay thẳng, tự tin quyết kiệt. 

Cách trả lời 2: 

Tóm tắt những sự kiện chính trong đoạn trích Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời:  

- Đăm Săn đi gặp “ơ diêng” - người bạn, bằng hữu thân thiết của mình là Đăm Par Kvây để nói 

về ý định đi bắt Nữ thần Mặt Trời của mình 

- Đăm Săn lên đường ra đi, đến nhà của Nữ Thần Mặt Trời, vượt biết bao là rừng rậm núi xanh  

- Đăm Săn nói chuyện với Nữ Thần Mặt Trời về việc muốn nàng làm người vợ lẽ của mình với 

thái độ rất kiên quyết và bị từ chối 

- Đăm Săn ra về, nhưng ngựa của chàng bị lún dần xuống mặt đất và cuối cùng của người và 

ngựa đều chết chìm 

=> Những sự kiện trên cho thấy Đăm Săn là người anh hùng tiêu biểu của sử thi với những phẩm 

chất như dũng cảm, kiên cường, ý chí và nghị lực phi thường, có tài trí hơn người; có lý tưởng 
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Tóm tắt những sự kiện chính trong Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời 

cao cả, khát vọng lớn lao. Đây đều là những phẩm chất tiêu biểu của người anh hùng trong sử 

thi. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu 1 trang 111 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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