
Cùng Đọc tài liệu gợi ý trả lời câu hỏi 1 thuộc phần SAU KHI ĐỌC của văn bản 

Chuyện cơm hến - Hoàng Phủ Ngọc Tường, giúp các em soạn văn 7 thật tốt 

trước khi tới lớp. 

Câu hỏi 1 trang 115 SGK Ngữ văn 7 tập 1 Kết nối tri thức 

Những chi tiết nào cho thấy cơm hến là món ăn bình dân? 

Trả lời 

Cách 1 

- Chi tiết cho em thấy cơm hến là món ăn bình dân: 

+ Nguyên liệu cơm hến bình dân: hến, bún tàu, rau sống 

 + Gia vị: ớt, ruốc, bánh tráng, muối rang, đậu phụng, … 

  

Cách 2 

  

- Những chi tiết cho thấy cơm hến là món ăn bình dân: 

+ Cơm hến được chế biến từ những vật phẩm dân dã như: Cá Lẹp, kẹp rau mưng, 

cơm nguội và hến… 

+ Cơm hến được đựng trong những thẫu, những vịm bày trên một cái trẹc, o bán 

hến lấy ra bằng những chiếc gáo mù u nhỏ xíu, bàn tay thoăn thoắt mỗi thứ một ít. 

+ Cơm hến được đem bán rong tại các con phố. 

Cách 3 

Cơm hến là món ăn bình dân vì nó được làm từ những nguyên liệu bình dân, phù 

hợp với nhiều con người, đó là cơm nguội với những con hến nhỏ lăn tăn 

- Về nguyên liệu: ruột hến, cơm nguội, miến, măng khô, rau sống, thịt heo – những 

thứ đơn giản, dễ kiếm, có thể được tận dụng – trở thành những vị chủ đjao của món 

cơm hến 

- Về gia vị: rẻ và dễ kiếm như da heo, tóp mỡ, ớt, muối, mè, đậu phộng, ruốc, bánh 

tráng… 

https://doctailieu.com/soan-van-7-c5357


- Về người bán: bán rong trên đường phố, bất cứ ai cũng có thể ăn, người nghèo 

cũng ăn được vì nó phù hợp với túi tiền của tất cả mọi người 

=> Đây là một món ăn bình dân từ nguyên liệu cho đến cách ăn. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi "Những chi tiết nào cho thấy cơm hến là món ăn 

bình dân?" do Đọc tài liệu biên soạn. Chúc các em soạn văn 7 Kết nối tri thức thật 

tốt trước khi tới lớp. 

 

https://doctailieu.com/van-7-ket-noi-tri-thuc-c12598

