
Nghi thức xe đài ở hội vật Bắc Giang có gì đặc sắc? 

Cùng Đọc tài liệu xem các cách trả lời câu hỏi 1 trang 111 huộc phần ĐỌC HIỂU: soạn bài 

Những nét đặc sắc trên đất vật Bắc Giang Cánh diều (Bài 5: Văn bản thông tin SGK Ngữ văn 7 

Cánh diều tập 1). 

Câu hỏi:   

(Câu hỏi 1 trang 111 Ngữ văn 7 Cánh diều tập 1) 

Trả lời: Nghi thức “xe đài” ở hội vật Bắc Giang có gì đặc sắc? 

Cách trả lời 1: 

Nghi thức xe đài ở hội vật Bắc Giang đặc sắc ở điểm nó như thế “đại bàng tung cánh, sư tử vờn 

cầu”; hay hiền hòa và uốn lượn như “dòng sông Cầu nước chảy lơ thơ”, “dòng sông Thương 

nước chảy đôi dòng”… 

Cách trả lời 2: 

Nghi thức “xe đài” ở hội vật Bắc Giang đặc sắc ở chỗ đa dạng, vùng nào có vật là ở đó có phong 

cách xe đài đặc trưng riêng biệt: 

- Miền núi thì xe đài tựa như “hổ phục vồ mồi” 

- Vùng đồng bằng, nơi có những làng nghề truyền thống thì xe đài lại rất uyển chuyển như người 

“xe tơ dệt vải” 

- Vùng ven biển thì xe đài lại là những động tác như thể chèo thuyền “lúc khoan, lúc mau” như 

như làn sóng “lúc hiền, lúc dữ” 

- Vùng Bắc Kinh xưa và Bắc Giang ngày nay có phong cách xe đài chung là thế “đại bàng tung 

cánh, sư tử vờn cầu”; hay hiền hòa và uốn lượn như “dòng sông Cầu nước chảy lơ thơ”, “dòng 

sông Thương nước chảy đôi dòng”,... 

Cách trả lời 3: 

Hội vật ở mỗi vùng đều có động tác xe đài đặc trưng. Ở hội vật Bắc Giang, đô vật “xe đài” theo 

tư các tư thế “đại bàng tung cánh, sư tử vờn cầu”, hoặc hiền hòa và uốn lượn như “dòng sông 

Cầu nước chảy lơ thơ”, “dòng sông Thương nước chảy đôi dòng”. Các tư thế xe đài đều gắn bó 

mật thiết tới đặc điểm phong tục, địa lý của vùng đất. 

Cách trả lời 4: 

Nghi thức xe đài ở hội vật Bắc Giang: 

 Mỗi một vùng có một phong cách xe đài khác nhau. 

https://doctailieu.com/nghi-thuc-xe-dai-o-hoi-vat-bac-giang-co-gi-dac-sac


Nghi thức xe đài ở hội vật Bắc Giang có gì đặc sắc? 

 Có những thế "đại bàng tung cánh, sư tử vờn cầu"; hiền hòa và uốn lượn như "dòng sông Cầu 
nước chảy lơ thơ", "dòng sông Thương nước chảy đôi dòng"... 

=> Nghi thức xe đài cho thấy vẻ đẹp, sức mạnh của các đô vật, thu hút người xem. Nghi thức này 

thể hiện tinh thần thượng võ, là cách để đô vật khoe thần thái, cái hay, đẹp, đặc sắc riêng của địa 

phương mình. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi trang 111: "Nghi thức xe đài ở hội vật Bắc Giang có gì đặc 

sắc?": soạn bài Những nét đặc sắc trên đất vật Bắc Giang 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 - 

 

https://doctailieu.com/nghi-thuc-xe-dai-o-hoi-vat-bac-giang-co-gi-dac-sac
https://doctailieu.com/soan-van-7-cach-dieu-c12596

