
Soạn bài Hội thi thổi cơm Cánh diều 

Dưới đây Đọc tài liệu sẽ hướng dẫn các em đi vào từng phần của bài soạn Hội thi thổi cơm một 

cách chi tiết nhất.: 

Soạn bài Hội thi thổi cơm phần Chuẩn bị 

Yêu cầu (trang 106 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1):  

- Đọc trước văn bản Hội thi thổi cơm, tìm hiểu thêm thông tin (qua sách, báo, internet, thực 

tế,…) về các hội thi dân gian khác trong đời sống. 

- 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: 

- Ngoài hội thi thổi cơm, em còn biết đến: Hội thi cờ người, Hội thi tạc tượng gỗ, Hội thi têm 

trầu cánh phương, Hội thi ném còn, Hội thi chọi gà, chọi trâu, Hội vật,… 

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

+ Hội thi dân gian: đấu vật, múa lân, cà kheo, chèo thuyền, .... 

+ Hội thi hiện đại: thi hát, thi nhảy, thi hùng biện, thi rung chuông vàng 

- 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.  

Soạn bài Hội thi thổi cơm phần Đọc hiểu 

* Nội dung chính: Văn bản trình bày luật lệ, duy định, hình thức của một số hội thi nấu cơm trên 

cả nước: Thi nấu cơm ở hội Thị Cấm (Từ Liêm – Hà Nội), thi nấu cơm ở hội làng Chuông (Hà 

Nội), thi nấu cơm ở hội Từ Trọng (Hoằng Hóa, Thanh Hóa), thi nấu cơm ở hội Hành Thiện 

(Nam Định). 

* Trả lời câu hỏi giữa bài:  

Câu hỏi trang 106 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1: 

Tại sao đoạn mở đầu được in đậm? Nội dung chính của đoạn này là gì? 

Trả lời: 

- Đoạn mở đầu được in đậm vì nó là phần sa pô nằm dưới tiêu đề và trên đầu bài viết nhằm thu 

hút người đọc. 
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- Nội dung của đoạn này là giới thiệu khái quát về hội thi thổi cơm ở các vùng miền trên đất 

nước Việt Nam. 

Bức ảnh minh họa cho nội dung gì? 

Trả lời: 

- Bức ảnh minh họa cho hội thi nấu cơm, công đoạn làm lửa. 

Chú ý các tiêu đề nhỏ được im đậm  

Trả lời: 

Các tiêu đề nhỏ: 

- Thi nấu cơm ở hội Thị Cấm (Từ Liêm – Hà Nội) 

- Thi nấu cơm ở hội làng Chuông (Hà Nội) 

- Thi nấu cơm ở hội Tự Trọng (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) 

- Thi nấu cơm ở hội Hành Thiện (Nam Định) 

Câu hỏi trang 107 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1: 

Chú ý quy định trong mỗi bước 

Trả lời: 

- Bước 1: thi làm gạo: Sau hồi trông lệnh, các đội đổ thóc vào xay, giã, giần, sàng. Đội nào có 

được gạo trắng trước nhất là thắng cuộc. 

- Bước 2: Tạo lửa và lấy lửa: Tạo lửa từ hai thanh nứa già cọ vào nhau (khó nhất là khâu này) áp 

bùi nhùi rơm khô vào cho bén lửa. Người lấy nước cách đó khoảng một km, nước chứa sẵn trong 

bốn cái be bằng đồng, đợi người đến lấy mang về. Đội nào tạo được lửa và lấy được nước về 

đích trước thì đội đó thắng cuộc. 

- Bước 3: Nấu cơm: Đội nào thổi được cơm chín dẻo, ngon và xong trước thì thắng cuộc. Cơm 

của đội đó được dùng để cúng thần. 

Chú ý những điểm giống nhau và khác nhau của hội thi ở làng Chuông với các nơi khác. 

Trả lời: 

- Giống nhau: Các hội thi đều có chung một tiêu chuẩn để đánh giá người thắng cuộc đó là cơm 

chín, dẻo, ngon. 
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- Khác nhau: Hội thi nấu cơm ở làng Chuông được chia thành 2 cuộc thi nhỏ (nữ và nam)  

Xem thêm: Điểm giống nhau và khác nhau của hội thi ở làng Chuông với các nơi 

Địa điểm hội thi ở Từ Trọng có gì đặc biệt 

Trả lời: 

Địa điểm hội thi ở Từ Trọng đặc biệt ở chỗ người dự thi ngồi trên thuyền thúng tại một đầm 

rộng, lộng gió. 

Câu hỏi trang 108 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1: 

Người dự thi và cách thi ở Hành Thiện có gì đặc biệt 

Trả lời: 

- Người thi: Cuộc thi dành cho nam.  

- Cách thi: Mỗi nhóm hai người, xếp thành hàng ngang. Một nguời buộc cành tre dài, dẻo dọc 

theo sống lưng ngọn cao hơn đầu, niêu đất có sẵn gạo và nước để nấu cơm treo trên ngọn cần về 

phía trước, người kia lo củi lửa và đun nấu. Sau hiệu lệnh, người nấu phải tạo lửa từ hai thanh 

nứa già, sau đó châm lửa vào cây đuốc hơ dưới đáy niêu cơm. Cả hai người đều cùng phải bước 

đi quanh sân đình. Hết tuần hương là lúc kết thúc cuộc thi. Nhóm nào có cơm chín dẻo, ngon là 

người thắng cuộc. 

Soạn bài Hội thi thổi cơm phần Câu hỏi cuối bài:  

Câu 1 trang 108 Ngữ văn 7 Cánh diều Tập 1: Chỉ ra bố cục của văn bản Hội thi thổi cơm. Mỗi 

phần của văn bản cung cấp cho người đọc thông tin gì?  

Câu 2 trang 108 Ngữ văn 7 Cánh diều Tập 1: Các thông tin trong văn bản Hội thi thổi cơm được 

sắp xếp theo trật tự nào? 

Câu 3 trang 108 Ngữ văn 7 Cánh diều Tập 1: Chỉ ra những điểm giống và khác nhau trong hội 

thi thổi cơm của các địa phương được nói tới trong văn bản.  

Câu 4 trang 108 Ngữ văn 7 Cánh diều Tập 1: Mục đích của văn bản Hội thi thổi cơm là gì? 

Câu 5 trang 108 Ngữ văn 7 Cánh diều Tập 1: Văn bản giúp em hiểu thêm điều gì về hội thi thổi 

cơm? 

Câu 6 trang 108 Ngữ văn 7 Cánh diều Tập 1: Văn bản chỉ có một ảnh minh họa. Nếu vẽ thêm 

minh họa cho bài viết, em sẽ chọn nội dung nào? Vì sao em lại chọn nội dung đó để vẽ? Chi tiết 

tại: Nếu vẽ thêm minh họa cho bài viết Hội thi thổi cơm. 
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-/- 

Trên đây là tài liệu soạn bài Hội thi thổi cơm Cánh diều sách Ngữ văn 7 tập 1, đừng quên tham 

khảo trọn bộ Soạn văn 7 Cánh Diều giúp các em chuẩn bị bài học trước khi tới lớp! 
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