
Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân được tổ chức với mục đích gì và có nguồn gốc 

Cùng Đọc tài liệu xem các cách trả lời câu 1 trang 27 thuộc soạn bài Hội thi thổi cơm Chân trời 

sáng tạo (Bài 1: Lắng nghe lịch sử nước mình SGK Ngữ văn 7 Cánh diều tập 1). 

Câu hỏi: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân được tổ chức với mục đích gì và có nguồn gốc từ đâu?  

Trả lời:  

Cách trả lời 1: 

- Mục đích của hội thổi cơm là dịp để trai tráng trong làng đua tài khoẻ mạnh, thông minh khi lấy 

lửa, là dịp gái làng thể hiện bàn tay khéo léo để có cơm dẻo tiếp binh lương. Hội thi còn mang 

đến những tiếng cười hồn nhiên, sảng khoái của người nông dân sau những ngày lao động mệt 

mỏi. 

- Nguồn gốc Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người 

Việt cổ bên dòng sông Đáy xưa. 

Cách trả lời 2: 

- Mục đích của hội thổi cơm thi ở Đồng Vân:  

+ Hội thi là dịp để trai tráng trong làng đua tài khoẻ mạnh, thông minh và gái làng thể hiện bàn 

tay khéo léo 

+ Hội thi còn mang đến cho người nông dân những tiếng cười hồn nhiên, sảng khoái sau ngày 

lao động mỏi mệt 

- Nguồn gốc: bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ bên dòng sông Đáy 

xưa. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu 1 trang 27 SGK Ngữ văn 6 tập 1: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân được 

tổ chức với mục đích gì và có nguồn gốc từ đâu? thuộc nội dung soạn bài Hội thi thổi cơm Chân 

trời sáng tạo. Đừng quên tham khảo trọn bộ soạn văn 6 chân trời sáng tạo chúng tôi đã tổng hợp! 

- Tổng hợp các tài liệu và bài học soạn văn 6 chi tiết- 
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