
Soạn bài Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời 

Cùng Đọc tài liệu xem chi tiết tất cả nội dung soạn 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). 

Soạn bài Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời Kết nối tri thức 

Trước khi đọc 

Câu hỏi: Tìm hiểu và chia sẻ với các bạn thông tin về một số đặc điểm văn hóa của người Ê-đê 

(ví dụ: trang phục, ẩm thực, nhà ở, lễ hội,…) 

Trả lời: 

Người Ê-đê có những nét văn hóa rất đặc sắc trong đời sống cũng như sinh hoạt cộng đồng, được 

thể hiện ở một số điểm sau: 

- Nhà ở: nhà dài, hình dáng gần giống như chiếc thuyền, trên rộng dưới hẹp, gợi mở về lịch sử tổ 

tiên người Êđê từ xa xưa đã từng lênh đênh trên những chiếc thuyền đi tìm vùng đất cư ngụ, có 

cầu thang lên xuống gồm bảy bậc, được làm từ một cây gỗ quý, phía đầu cầu thang nơi tiếp giáp 

với hiên nhà được tạc hình mặt trăng lưỡi liềm, dưới hình lưỡi liềm được tạc hai bầu vú căng 

tròn, tượng trưng cho uy quyền của người phụ nữ trong gia đình theo chế độ mẫu hệ.  

- Văn hóa truyền thống của người Êđê mang đậm tính mẫu hệ: trong hôn nhân, các cô gái Êđê 

chủ động đi tìm bạn đời. 

- Di sản văn hóa: cồng chiêng, ghế Kpan, … 

- Trang phục:màu xám hoặc màu chám, có hoa văn sặc sỡ. 

+ Đặc điểm ở trang phục nam: quấn khăn màu đen nhiều vòng trên đầu, cũng mang hoa tai và 

vòng cổ. Có áo dài trùm mông, áo dài qua gối và khố 

+ Đặc điểm ở trang phục nữ: tóc dài buộc ra sau gáy, mang đồ trang sức bằng bạc hoặc đồng. 

Vòng tay thường đeo thành bộ kép nghe tiếng va chạm của chúng vào nhau. Mặc áo và váy mở 

(tấm vải rộng) quấn quanh thân. 

- Ẩm thực: là sự hòa trộn tinh tế của thảo dược, gia vị và thực phẩm tươi sống với những phong 

cách nấu nướng đặc biệt. Mỗi món ăn hay toàn thể bữa ăn đều có sự phối trộn tinh tế giữa vị cay, 

chua, và đắng. 

- Lễ hội: lễ hội mừng lúa mới, lễ bỏ mả, lễ hiến sinh, lễ cúng bến nước, … 

Câu hỏi: Tìm hiểu ý nghĩa của biểu tượng mặt trời trong một số nền văn hóa. 

Trả lời: 
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- Nền văn hóa Ai Cập cổ đại: Mặt trời là vị cha chung của vũ trụ, người ban sự sống, ánh sáng và 

kiến thức cho nhân loại, đại diện cho ánh sáng, ấm áp, và tăng trưởng 

- Ki-tô giáo: sự sống, năng lượng, sức mạnh sự tái sinh 

- Ở phương Đông: thần mặt trời thường là nữ - phương Tây là nam 

… 

Đọc hiểu văn bản: Soạn bài Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời 

1. Chú ý các chi tiết mô tả Đăm Săn khi đến nhà Đăm Par Kvây. 

Trả lời: 

Những chi tiết miêu tả Đăm Săn khi đến nhà Đăm Par Kvây là: 

- Chàng giậm chân trên sàn sân, hai lần sàn sân làm như vỗ cánh, bảy hàng cột nhà chao qua 

chao lại từ đông sang tây 

- Chàng giắt chà gạc lên, rồi ngồi xuống, trông nghênh nghênh như con rắn trong hang, ngang 

ngang như con cọp trong đầm, như con tê giác trong thung 

- Chàng nói nói cười cười, tiếng oang oang như sấm gầm sét dậy 

2. 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. 

Trả lời: 

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. 

3. Dự báo về hành trình tới nhà Nữ Thần Mặt Trời 

Trả lời: 

Khi ở nhà Đăm Par Kvây, lúc biết ý định đến nhà Nữ Thần Mặt Trời của Đăm Săn, mọi người 

đều khuyên chàng không nên đi, “rừng này nhiều cọp, đường này nhiều rắn, không ai vào bắt Nữ 

Thần Mặt Trời được đâu! Đường đi hái cà người ta trồng chông lớn, đường đi hái ớt người ta 

trồng chông nhỏ, người lớn đi chết đằng người lớn, nhà giàu đi chết đằng nhà giàu, dũng tướng 

đi chết đằng dũng tướng”. 

Từ đó có thể dự đoán hành trình tới nhà Nữ Thần Mặt Trời là con đường không hề dễ dàng.  
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4. Lời khuyên của Đăm Par Kvây với Đăm Săn 

Trả lời: 

Đăm Par Kvây đã khuyên Đăm Săn: “Tôi cột diêng bằng thừng, tôi trói diêng bằng dây, tôi 

không cho diêng đi vào đấy đâu. Tôi xin cúng cầu phúc cho diêng một lợn, tôi xin tiễn chân 

diêng một trâu, tôi không cho diêng đi vào rừng thiêng của Nhà Trời đâu. Ở đây, chông lớn 

nhiều như lông nhím, chông nhỏ nhiều như lông chó, con sóc nhảy vào thân nó cũng khó mà vẹn 

toàn nữa là!” 

5. Thái độ của Đăm Săn khi nghe lời khuyên của Đăm Par Kvây? 

Trả lời: 

 Khi được Đăm Par Kvây khuyên, Đăm Săn vẫn quyết tâm giữ vững ý định đi bắt Nữ Thần Mặt 

Trời về làm vợ của mình, chàng cương quyết, không run sợ trước những lời cảnh báo đó mà 

ngược lại còn quyết tâm đi hơn “Gặp cọp, tôi sẽ giết cọp. Gặp tê giác, tôi sẽ giết tê giác”. Chàng 

tự tin không ai dám chống lại người tù trưởng giàu mạnh đầu đội khăn nhiễu, vai mang vải hoa là 

mình. 

6. Đối chiếu từ ngữ miêu tả ngôi nhà Nữ Thần Mặt Trời với phần chú thích văn bản.  

Trả lời: 

Ngôi nhà của Nữ Thần Mặt Trời trong văn bản với phần chú thích được miêu tả đồng nhất, đều 

là nơi quạnh vắng, đìu hiu và heo hắt. Mãi tới khi đến tận cửa nhà mới có tiếng người, tiếng cười 

nói và quang cảnh tấp nập của cuộc sống sinh hoạt ngày thường. 

7. Hình dung về cảnh tượng ngôi nhà Nữ Thần Mặt Trời. 

Trả lời: 

Ngôi nhà của Nữ Thần Mặt Trời được miêu tả trong văn bản hiện lên xinh đẹp và lấp lánh với 

mọi thứ bằng vàng, cho thấy sự sang trọng và giàu có. Mặt trăng, mặt trời, sấm chớp và các hiện 

tượng thiên nhiên bao quanh ngôi nhà tạo nên khung cảnh tấp nập, ồn ào, náo nhiệt. 

8. Tưởng tượng về hình ảnh Nữ Thần Mặt Trời 

Trả lời: 

Qua lời thoại và sự tôn kính của người hầu dành cho Nữ Thần Mặt Trời, gợi cho em suy nghĩ 

đây là một người phụ nữ xinh đẹp và quyền năng, quý phái, được tất cả mọi người ngưỡng mộ và 

tôn trọng. 

9. Vì sao Nữ Thần Mặt Trời từ chối Đăm Săn? 
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Trả lời: 

Nữ Thần Mặt Trời từ chối Đăm Săn vì nàng còn phải lo cho sinh mệnh, sự sống của rất nhiều 

loài vật trên trái đất này. Nếu nàng đi, rất nhiều sự vật không thể tiếp tục tồn tại và sống được 

nữa, hơn thế, nàng còn là con của Trời nên nàng không thể đi cùng Đăm Săn. 

10. Lưu ý phản ứng của Đăm Săn khi bị Nữ Thần Mặt Trời từ chối 

Trả lời: 

Khi bị Nữ Thần Mặt Trời từ chối, Đăm Săn ban đầu vẫn giữ thái độ kiên quyết, “tôi không về”, 

“có lấy được nàng tôi mới về”,… Nhưng sau đó, khi Nữ Thần Mặt Trời vẫn không thay đổi 

quyết định, chàng đành từ bỏ, “tôi đành quay về làng hoang nhà cũ của tôi vậy” 

11. Tưởng tượng cảnh Đăm Săn trong Rừng Đen? 

Trả lời: 

Đăm Săn khi ra về rất có thể sẽ phải chịu sự trừng phạt của thần Trời vì đã mạo phạm đến con 

gái ngài, có thể là bị sét đánh, ngã ngựa, bị thiêu chết hoặc bị dìm chết. 

Trả lời câu hỏi: Soạn bài Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời 

Câu 1: Tóm tắt những sự kiện chính trong đoạn trích. Những sự kiện đó thể hiện phẩm chất gì 

của người anh hùng Đăm Săn? 

Trả lời: 

Những sự kiện chính: 

+ 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 

=> Qua đó ta thấy 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 

Xem chi tiết: Tóm tắt những sự kiện chính trong Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời 
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Câu 2: Lời kể, lời miêu tả, lời đối thoại có vai trò gì trong việc khắc họa nhân vật? Hãy làm rõ 

những đặc trưng của lời văn sử thi trong đoạn trích này. 

Trả lời: 

Xem chi tiết: Lời kể, lời miêu tả, lời đối thoại có vai trò gì trong việc khắc họa nhân vật? 

Câu 3: Người kể chuyện trong đoạn trích này là ai? Hãy tìm hiểu một số thông tin về hình thức 

kể chuyện sử thi của người Ê-đê. 

Trả lời: 

Xem chi tiết: Người kể chuyện trong đoạn trích Đăm Săn đi bắt Nữ thần Mặt Trời là ai? 

Câu 4: Bạn có suy nghĩ gì về cái chết của Đăm Săn trong Rừng Sáp Đen? Phải chăng đó là kết 

quả tất yếu của việc theo đuổi một mục tiêu vượt quá giới hạn con người? 

Trả lời: 

Xem chi tiết: Bạn có suy nghĩ gì về cái chết của Đăm Săn trong Rừng Sáp Đen?  

Câu 6: Qua đoạn trích Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời, bạn nhận ra những đặc trưng nào 

trong phong tục, tập quán, tín ngưỡng của người Ê-đê xưa? 

Trả lời: 

Xem chi tiết: Những đặc trưng trong phong tục, tập quán, tín ngưỡng của người Ê-đê xưa 

Câu 7: Qua hai đoạn trích Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác và Đăm Săn đi bắt Nữ thần Mặt Trời, hãy 

nêu những điểm tương đồng và khác biệt trong quan niệm của người Hy Lạp cổ đại và người Ê-

đê về người anh hùng? 

Trả lời: 

Xem chi tiết: Quan niệm của người Hy Lạp cổ đại và người Ê-đê về người anh hùng? 

Kết nối đọc - viết: Soạn bài Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời 

Phải chăng một tác phẩm sử thi ra đời ở một thời đại quá xa xôi như I-li-át hay Đăm Săn không 

còn nhiều ý nghĩa đối với con người hiện đại? 

Hãy viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày quan điểm của bạn. 

Xem 2 mẫu đoạn văn hay: Phải chăng một tác phẩm sử thi ra đời ở một thời đại quá xa xôi 

-/- 
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Trên đây là gợi ý 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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