
HƯỚNG DẪN LÀM TẬP LÀM VĂN 3 

KỂ LẠI MỘT BUỔI BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT 
 

Câu 1 (trang 48 sgk Tiếng Việt 3): Hãy kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật mà em đã 

xem. 

Đáp Án: 

a) Đó là buổi ca múa nhạc. 

b) Buổi biểu diễn được tổ chức ở Cung văn hoá thiếu nhi của thành phố vào tốì thứ bảy 

tuần trước. 

c) Em cùng xem với ba má em. 

d) Buổi diễn ấy có sáu tiết mục đơn ca, ba tiết mục đồng ca và ba tiết mục múa. 

e) Em thích nhất là tiết mục dân ca Bà Rằng Bà Rí. 

Đó là một bài hát Bắc Bộ, rất vui nói về nỗi khổ của người bị ép duyên. 

 

Câu 2 (trang 48 sgk Tiếng Việt 3): Dựa vào các điều vừa kể, hãy viết một đoạn mười 

câu: 

Đáp Án: 

Tối thứ bảy tuần trước, em đã được ba má dẫn đi xem biểu diễn ca, múa, nhạc tại Cung 

Văn hoá Thiếu nhi của thành phố nơi em ở. 

Đúng mười chín giờ ba mươi phút, buổi biểu diễn bắt đầu. Lúc này khán giả đã mua vé 

vào xem và ngồi chật các hàng ghế. Trên sân khấu, đèn bật sáng trưng. Một cô ra giới 

thiệu chương trình và sau đó là một bản đồng ca hùng tráng vang lên mở đầu cho đêm 

diễn. Tiếp sau đó là các bài đơn ca, các tiết mục múa được trình diễn xen kẽ nhau. Tiếng 

đàn, tiếng hát luôn hoà quyện với nhau khi êm ái du dương khi sôi nổi rộn ràng. Các cô 

chú diễn viên múa thì mặc quần áo đẹp và múa những điệu múa rất mềm mại và đẹp mắt. 

Buổi biểu diễn đã rất thành công vì tiếng vỗ tay cứ ran lên không dứt sau mỗi tiết mục. 

Em vô cùng thích thú khi xem buổi biểu diễn ấy về tới nhà mà em còn nhớ mãi hai ca sĩ 

hát bài Bà Rằng Bà Rí, một bài dân ca Bắc Bộ thật vui nói về nỗi khổ của một cô gái bị 

ép duyên phải lấy một anh chồng bé tẻo tèo teo. 



 


