
Chỉ ra bố cục của văn bản Hội thi thổi cơm 

Cùng Đọc tài liệu xem các cách trả lời câu 1 trang 108 thuộc phần CÂU HỎI CUỐI BÀI: soạn 

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

Câu hỏi:  Chỉ ra bố cục của văn bản Hội thi thổi cơm. Mỗi phần của văn bản cung cấp cho người 

đọc thông tin gì? Theo em, thông tin nào là quan trọng nhất? Vì sao? 

Trả lời:  

Cách trả lời 1: 

- Bố cục của văn bản: 5 phần 

+ Phần 1 (từ đầu đến “vừa đi vừa nấu cơm”): giới thiệu về hội thi thổi cơm 

+ Phần 2 (tiếp dến “dùng để cúng thần”): Thi nấu cơm ở hội Thị Cấm (Từ Liêm - Hà Nội) 

+ Phần 3 (tiếp đến “Ai thổi được nồi cơm thơm dẻo, ngon, xong trước là người thắng cuộc”): Thi 

nấu cơm ở hội làng Chuông (Hà Nội) 

+ Phần 4 (tiếp đến “Kết thúc cuộc thi, ai có nồi cơm hoặc chõ xôi chín dẻo, ngon là người thắng 

cuộc”): Thi nấu cơm ở hộ Từ Trọng (Hoằng Hóa - Thanh Hóa) 

+ Phần 5 (phần còn lại): Thi nấu cơm ở hội Hành Thiện (Nam Định) 

- Theo em, thông tin quan trọng nhất là những quy tắc, luật lệ của hội thi thổi cơm vì đó là các 

quy tắc tạo nên một cuộc thi 

Cách trả lời 2: 

- Bố cục văn bản gồm các phần sau: 

+ Phần 1: Đoạn mở đầu được in đậm 

+ Phần 2: Thi nấu cơm ở hội Thị Cấm 

+ Phần 3: Thi nấu cơm ở hội làng Chuông 

+ Phần 4: Thi nấu cơm ở hội Từ Trọng 

+ Phần 5: Thi nấu cơm ở hội Hành Thiện 

- Phần 1 khái quát chủ đề văn bản, cho người đọc biết về đa dạng của các hội thi nấu cơm tại các 

địa phương khác nhau. Phần 2, 3, 4 và 5 cung cấp thông tin về thể lệ cuộc thi ở từng địa phương 

được đề cập đến. 
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- Theo em, thông tin về thể lệ cuộc thi là quan trọng nhất vì nó cho người đọc thấy được cuộc thi 

sẽ diễn ra theo cách thức nào, đồng thời giúp nhận định được nét khác biệt trong hội thi của các 

địa phương. Có thể nói, đây chính là những thông tin làm nên giá trị của bài viết. 

Cách trả lời 3: 

- Bố cục: 

+ Đoạn 1: Từ đầu đến “được dùng để cúng thần”: Thi nấu cơm ở hội Thị Cấm (Từ Liêm – Hà 

Nội) 

+ Đoạn 2: Tiếp theo đến “là người thắng cuộc”: Thi nấu cơm ở hội làng Chuông (Hà Nội) 

+ Đoạn 3: Tiếp theo đến “ngon là người thắng cuộc”: Thi nấu cơm ở hội Từ Trọng (Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa) 

+ Đoạn 4: Còn lại: Thi nấu cơm ở hội Hành Thiện (Nam Định). 

- Mỗi phần của văn bản cung cấp cho người về địa điểm tổ chức trò chơi, luật lệ và cách thức 

thực hiện trò chơi. 

- Theo em, thông tin quan trọng nhất là luật lệ và cách thức thực hiện trò chơi. Vì nó giúp người 

chơi hiểu rõ luật chơi và xác định được người thắng cuộc. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu 1 trang 108:"Chỉ ra bố cục của văn bản Hội thi thổi cơm. Mỗi phần 

của văn bản cung cấp cho người đọc thông tin gì?": soạn bài Hội thi thổi cơm sách Ngữ văn 7 

Cánh diều tập 1, đừng quên tham khảo trọn bộ Soạn văn 7 Cánh Diều! 

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