
Tâm trạng của Xi-ta như thế nào? (Ra-ma buộc tội) 

 

Hướng dẫn trả lời câu hỏi phần ĐỌC HIỂU trong nội dung Soạn bài Ro-ma buộc tội giúp các em 

chuẩn bị bài soạn trước khi tới lớp thật tốt. 

Câu hỏi 

Tâm trạng của Xi-ta như thế nào? 

(Câu hỏi trang 30 SGK Ngữ Văn 10 tập 1 Cánh Diều) 

Trả lời 

Gợi ý 1: 

- Nghe những lời giận dữ đó của Ra-ma, Xi-ta đau đớn đến nghẹt thở, như một cây dây leo bị vòi 

voi quật nát 

  + Xi-ta muốn giấu mình đi vì xấu hổ 

  + Nàng khiêm nhường trước Ra-ma 

  + Nàng muốn tự chôn vùi hình hài, thể xác của mình, nàng xót xa, tủi thẹn 

- Nỗi đau của Xi-ta là nỗi đau đánh mất danh dự của con người trước cộng đồng 

- Xi-ta thay đổi cách xưng hô từ thân mật tới xa cách: chàng-thiếp; Đức vua; Người-ta 

- Xi-ta bước vào ngọn lửa cầu xin thần lửa bảo vệ và chứng minh cho tấm lòng trong sạch của 

nàng 

Gợi ý 2: 

- Xi-ta đau đớn đến nghẹt thở, như một cây dây leo bị vòi quật nát. 

- Xi-ta xấu hổ cho số kiếp của nàng. Nàng muốn tự chôn vùi cả hình hài thân xác. 

- Mỗi lời nói của Ra-ma xuyên vào trái tim nàng như một mũi tên. 

Gợi ý 3: 

- Nghe những lời giận dữ đó của Ra-ma, Gia-na-ki đau đớn đến nghẹt thở, “như một cây dây leo 

bị vòi voi quật nát”. Nàng xấu hổ cho số kiếp của nàng, muốn tự chôn vùi cả hình hài thân xác 

của mình, nước mắt nàng đổ ra như suối. 

-/- 

Trên đây là trả lời chi tiết cho câu hỏi trang 30 SGK Ngữ văn 10 tập 1 Cánh Diều: "Tâm trạng 

của Xi-ta như thế nào?" Hy vọng sẽ giúp các em soạn văn 7 tại nhà dễ dàng hơn. 

Trọn bộ tài liệu Soạn văn 10 Cánh Diều 

http://doctailieu.com/tam-trang-cua-xi-ta-nhu-the-nao-ra-ma-buoc-toi
https://doctailieu.com/soan-van-10-canh-dieu-c12659

