
Kể tên một số hội thi dân gian và hiện đại mà em biết 

Cùng Đọc tài liệu xem các cách trả lời câu hỏi trang 106 thuộc phần CHUẨN BỊ: soạn bài Hội 

thi thổi cơm Cánh diều (Bài 5: Văn bản thông tin SGK Ngữ văn 7 Cánh diều tập 1). 

Câu hỏi:  Kể tên một số hội thi dân gian và hiện đại mà em biết. Tìm hiểu tại sao lại phải có quy 

tắc, luật lệ trong các hội thi, trò chơi. 

Trả lời:  

Cách trả lời 1: 

- Một số hội thi dân gian: kéo co, đấu vật, múa lân, đua thuyền, chọi gà, chơi cờ người… 

- Một số hội thi hiện đại mà em biết: hội thi sáng tác thơ văn, hùng biện, rung chuông vàng,...  

- Phải có quy tắc, luật lệ trong các hội thi, trò chơi vì để đảm bảo tính cạnh tranh công bằng cho 

trò chơi 

Cách trả lời 2: 

Một số hội thi em biết: thi kéo co, thi cấy, hội vật, cờ người, hội tung còn… 

Trong các hội thi hay trò chơi luôn cần phải có quy tắc, luật lệ rõ ràng nhằm các mục đích sau:  

+ định hướng và thống nhất cho người chơi về cách thức tiến hành. 

+ tạo ra thách thức với người chơi, tăng tính thú vị cho cuộc chơi. 

+ cơ sở để trọng tài đánh giá, đảm bảo tính công bằng. 

+ cơ sở giúp người xem thưởng thức, đánh giá được cái tài, cái hay của người chơi.  

Cách trả lời 3: 

- Kể tên một số hội thi dân gian và hiện đại mà em biết. 

+ Hội thi dân gian: Hội thi ném còn, Hội thi chọi gà, Hội họi trâu, Hội vật, Hội thi hát dân ca…  

+ Hội thi hiện đại: Hội thi nữ công gia tránh, Hội thi bắn súng, bắn cung, Hội thi hùng biện, 

tranh luận… 

Trong một cuộc thi cần phải có quy tắc, luật lệ để hội thi có tổ chức, những người chơi sẽ định 

hướng được những việc mình được làm và không được làm, đồng thời luật lệ cũng nhằm mục 

đích phân chia xem ai, đội nào giành chiến thắng.  

-/- 

https://doctailieu.com/ke-ten-mot-so-hoi-thi-dan-gian-va-hien-dai-ma-em-biet


Kể tên một số hội thi dân gian và hiện đại mà em biết 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi trang 106 Ngữ văn 7 Cánh diều tập 1 thuộc nội dung soạn bài 

Hội thi thổi cơm Cánh diều. Đừng quên tham khảo trọn bộ Soạn văn 7 Cánh Diều chúng tôi đã 

tổng hợp! 

- Tổng hợp các tài liệu và bài học soạn văn 7 mới - 

 

https://doctailieu.com/ke-ten-mot-so-hoi-thi-dan-gian-va-hien-dai-ma-em-biet
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