
Nêu một số đặc điểm của ngôn ngữ chèo mà bạn nhận biết được 

Cùng Đọc tài liệu xem các cách trả lời câu 6 trang 131 thuộc nội dung soạn bài Xúy vân giả 

dại Kết nối tri thức với cuộc sống (Bài 5: Tích trò sân khấu dân gian SGK ngữ văn 10 tập 1).  

Câu hỏi: Nêu một số đặc điểm của ngôn ngữ chèo mà bạn nhận biết được qua đoạn trích (thể thơ 

quen dùng; chất liệu ca dao, dân ca;…) 

(Câu 6 trang 131 Ngữ văn 10 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Trả lời:  

Cách trả lời 1: 

Ngôn ngữ chèo có sự đan xen, phối hợp nhuần nhuyễn giữa nói và hát: xuyên suốt đoạn trích, lời 

thoại của Xúy Vân được thể hiện qua nhiều điệu như nói lệch, vỉa, hát quá giang, đế, điệu con gà 

rừng, hát sắp, nói, hát ngược. 

- Ngôn ngữ đa thanh, đa nghĩa: “Bông bông dắt, bông bông díu/ Xa xa lắc, xa xa líu”  

- Cách nói ví von giàu tính tự sự trữ tình: “Tôi không trăng gió lại gặp người gió trăng”, “chờ 

cho bông lúa chín vàng”, “con cá rô nằm vũng chân trâu/ để cho năm bảy cần câu châu vào”,…  

Cách trả lời 2: 

Đặc điểm: 

- Đan xen giữa nói và hát. 

- Mượn chất liệu ca dao, dân ca để biến tấu. 

- Sử dụng từ đa nghĩa. 

- Câu thoại gợi hình. 

- Giàu âm điệu. 

Cách trả lời 3: 

Do tính chất diễn xướng nên ngôn ngữ chèo sử dụng những thể thơ quen thuộc, dễ nhớ có vần 

điệu: tự do, lục bát. Ngoài ra còn kết hợp với việc sử dụng ca dao. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu câu 6 trang 131 thuộc bài soạn bài Xúy vân giả dại Kết nối tri thức 

với cuộc sống, 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 - 

https://doctailieu.com/neu-mot-so-dac-diem-cua-ngon-ngu-cheo-ma-ban-nhan-biet-duoc
https://doctailieu.com/soan-van-10-ket-noi-tri-thuc-c12612

