
Qua đoạn xưng danh của Xúy Vân, có thể nhận ra được những đặc điểm 

Cùng Đọc tài liệu xem các cách trả lời câu 5 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: Qua đoạn xưng danh của Xúy Vân, có thể nhận ra được những đặc điểm gì của sân 

khấu chèo (cách xưng danh, sự tương tác giữa người xem và người diễn…)?  

(Câu 5 trang 131 Ngữ văn 10 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Trả lời:  

Cách trả lời 1: 

Đoạn xưng danh của Xúy Vân đã thể hiện những đặc điểm của sân khấu chèo: 

- Xưng danh: Xúy Vân bước ra sân khấu tự xưng danh, tên tuổi, xưng với mọi người là “tôi”, gọi 

người khác là “thiên hạ” 

- Nhân vật: Xúy Vân là kiểu nhân vật tiêu biểu của chèo, một người bình thường không xa lạ với 

đời sống lao động của nhân dân 

- Sự tương tác giữa người xem và người diễn: Xúy Vân chào xung quanh, tự xưng danh giới 

thiệu với mọi người trước khi nói về bản thân mình => tương tác với khán giả. 

Cách trả lời 2: 

Ta có thể nhận ra những đặc điểm như sau: 

- Cách xưng danh: nhân vật tự thuật, tự xưng danh báo tính, tự bình luận về hành động hoặc nhân 

cách của chính mình 

- Sự tương tác giữa người xem và người diễn: gọi là những đoạn thoại hướng ngoại, làm cho sân 

khấu chèo gần gũi, người xem có thể thêm các tiếng đế để tiếp lời nhân vật 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu câu 5 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 - 
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