
Trong trò rối nước, con rối đã được chế tác và điều khiển như thế nào? 

Cùng Đọc tài liệu xem các cách trả lời câu hỏi 2 trang 138 thuộc nội dung soạn bài Múa rối nước 

hiện đại soi bóng tiền nhân sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Bài 5: Tích trò sân khấu dân gian 

SGK ngữ văn 10 tập 1). 

Câu hỏi: Trong trò rối nước, con rối đã được chế tác và điều khiển như thế nào?  

(Câu hỏi 2 trang 138 Ngữ văn 10 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Trả lời:  

Cách trả lời 1: 

Trong trò rối nước, con rối được: 

- Chế tác: những con rối được đẽo gọt từ gỗ sung, tạo hình ngộ nghĩnh 

- Điều khiển: người điều khiển sử dụng hệ thống sào kết hợp với dây được gắn ở phần thân dưới 

để điều khiển con rối. 

Cách trả lời 2: 

- Người điều khiển sử dụng hệ thống sào kết hợp với dây để điều khiển con rối, đứng sau bức 

mành (buồng trò). Lối điều khiển đòi hỏi kĩ năng thuần thục, làm sao nhịp nhàng với lời thoại, 

âm nhạc, lột tả được thần thái nhân vật. 

- Những con rối được đẽo gọt từ gỗ sung, tạo hình ngộ nghĩnh màu sắc rực rỡ, vui tươi, dân dã. 

Phần thân con rối nổi trên mặt nước, phần chân chìm dưới nước để giữ thăng bằng và lắp bộ điều 

khiển. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 2 trang 138 thuộc bài soạn bài Múa rối nước hiện đại soi bóng 

tiền nhân sách 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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