Từ nội dung phần 2 điền vào bảng các quy định, luật lệ của ca Huế

Cùng Đọc tài liệu xem các cách trả lời câu 3 trang 105 thuộc phần CÂU HỎI CUỐI BÀI: soạn
bài Ca huế (Bài 5: Văn bản thông tin SGK Ngữ văn 7 Cánh diều tập 1).
Câu hỏi: Văn bản giới thiệu các đặc điểm của ca Huế nhưng cũng chính là nêu lên các quy tắc,
luật lệ trong hoạt động ca Huế. Hãy làm sáng tỏ điều đó bằng việc chuyển nội dung phần (2)
sang những quy tắc cụ thể theo mẫu sau:
Nội dung hoạt động

Quy tắc, luật lệ

Môi trường diễn xướng
Số lượng người trình diễn cho một buổi ca Huế

Khoảng từ 8 đến 10 người

Số lượng người nghe ca Huế
Số lượng nhạc công
Số lượng nhạc cụ
Phong cách biểu diễn

Trả lời:
Cách trả lời 1:
Ta hoàn thiện bảng như sau:
Nội dung hoạt động

Quy tắc, luật lệ

Môi trường diễn xướng

Không gian hẹp, không có ánh mặt trời

Số lượng người trình diễn cho một buổi ca Huế

Khoảng từ 8 đến 10 người

Số lượng người nghe ca Huế

Hạn chế

Số lượng nhạc công

Từ 5 đến 6 người

Số lượng nhạc cụ

4 đến 6 loại

Phong cách biểu diễn

Biểu diễn truyền thống và biểu diễn cho du khách

Cách trả lời 2:

Từ nội dung phần 2 điền vào bảng các quy định, luật lệ của ca Huế
Bảng các quy định, luật lệ của ca Huế chi tiết
Nội dung hoạt động

Quy định, luật lệ

Môi trường diễn xướng Thường ở trong một không gian hẹp
Số lượng người trình
diễn cho một buổi ca
Huế

Hạn chế số lượng: 8-10 người

Số lượng người nghe ca
Khoảng 4-5 người hoặc nhiều hơn
Huế
Số lượng nhạc công

Khoảng 5-6 người

- Sự dụng đạt chuẩn 4-5 loại nhạc cụ trong dàn ngũ tuyệt cổ điển
(nguyệt, tì bà, nhị, tranh, tam).
Số lượng nhạc cụ

- Hoặc sử dụng dàn tứ tuyệt gồm các nhạc cụ (nguyệt, nhị, tì, đàn
tranh).
- Hoặc đầy đủ hơn là dàn lục ngự (tam, tì, nhị, nguyệt, tranh, bầu).

Phong cách biểu diễn

- Biểu diễn truyền thống: người biểu diễn và người thường thức có quen
biết nhau, vừa thưởng thức nghệ thuật vừa có thể nhận xét đánh giá,
góp ý.
- Biểu diễn cho du khách: Có giới thiệu chương trình, quá trình hình
thành, phát triển giá trị của ca Huế với các tiết mục biểu diễn minh họa
của nghệ nhân.
-/-

Trên đây là gợi ý trả lời câu 3 trang 105: soạn bài Ca huế sách Ngữ văn 7 Cánh diều tập 1, đừng
quên tham khảo trọn bộ Soạn văn 7 Cánh Diều!
- Tổng hợp các tài liệu và bài học soạn văn 7 mới -

