
Soạn bài Những nét đặc sắc trên đất vật Bắc Giang 

Cùng Đọc tài liệu xem chi tiết nội dung 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). 

Chuẩn bị 

Đọc trước văn bản Những nét đặc sắc trên “đất vật” Bắc Giang và tìm hiểu thêm về hoạt động 

đấu vật dân tộc. 

(Các em có thể tham khảo sách, báo, Internet và đọc hiểu văn bản để đưa ra những thông tin 

chính về hoạt động này) 

Gợi ý 

- Vật dân tộc là một trò chơi thể thao, vui khỏe thi tài của nam giới, giàu tinh thần thượng võ.   

- Nơi diễn ra các cuộc đấu vật thường là sân rộng trước đình, trên bãi cỏ mịn, được gọi là “sới 

vật”.  

- Đấu vật là môn thể thao tác chiến giữa hai đối thủ cố gắng kềm chế đối phương bằng cách nắm, 

kéo, vặn, đè, v.v... nhưng không được trực tiếp đấm hay đá. Tùy theo luật lệ của từng địa 

phương, bàn thắng về tay người dự giải nào chiếm được nhiều ưu điểm: bằng cách đè ngửa đối 

phương, hoặc đối phương chịu thua hay bị đẩy ra ngoài vòng thi đấu.  

- Những vận động viên tham gia môn thể thao này được gọi là các đô vật. Các đô vật thường 

đóng khố màu, thân trần, đầu trần hoặc quấn khăn đầu rìu.  

- Giải thưởng cho các đô vật có nhiều loại, có giải chính, giải cho từng hiệp đấu và giải chung 

cuộc dành cho người thắng suốt trong những ngày Hội. 

Đọc hiểu 

Câu hỏi 1 trang 110. Sới vật là gì? Ý nghĩa của sới vật hình tròn đặt trước sân đình hình vuông 

là gì? 

Trả lời 

- “Sới vật” là khoảng đất trống, sân rộng trước đình, trên bãi cỏ mịn - nơi diễn ra các cuộc đấu 

vật. 

- Ý nghĩa của sới vật hình tròn đặt trước sân đình hình vuông là: Vuông và tròn theo quan niệm 

của dân tộc ta là hai hình toàn vẹn và là biểu tượng cho trời đất (trời tròn, đất vuông).  

Câu hỏi 2 trang 110. Chú ý những quy định của keo vật thờ 

Câu hỏi 1 trang 111. Nghi thức xe đài ở hội vật Bắc Giang có gì đặc sắc? 

https://doctailieu.com/soan-bai-nhung-net-dac-sac-tren-dat-vat-bac-giang
https://doctailieu.com/soi-vat-la-gi-y-nghia-cua-soi-vat-hinh-tron-dat-truoc-san-dinh-hinh-vuong
https://doctailieu.com/chu-y-nhung-quy-dinh-cua-keo-vat-tho
https://doctailieu.com/nghi-thuc-xe-dai-o-hoi-vat-bac-giang-co-gi-dac-sac


Soạn bài Những nét đặc sắc trên đất vật Bắc Giang 

Trả lời 

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”,... 

Câu hỏi 2 trang 111. Mục đích của keo vật thờ là gì? 

Trả lời 

Mục đích của keo vật thờ là giới thiệu cho người xem hiểu được phương pháp tấn công và thủ 

pháp chống đỡ để rồi phản công 

Câu hỏi cuối bài 

Câu 1. Nhan đề Những nét đặc sắc trên đất vật Bắc Giang cho người đọc biết gì về nội dung 

chính được nói tới trong văn bản? Em hãy phân biệt “sới vật” và “hội vật”. 

Trả lời 

- Nhan đề Những nét đặc sắc trên “đất vật” Bắc Giang cho người đọc biết rằng văn bản sẽ giới 

thiệu về những điểm đặc sắc về quy luật, cách chơi trong đấu vật ở Bắc Giang. 

- Sới vật là nơi diễn ra đấu vật, thường là sân đình. 

Câu 2. Theo văn bản, để tổ chức một hội vật, cần chuẩn bị và tiến hành những nghi lễ, nghi thức 

nào? 

Trả lời 

Để tổ chức một hội vật, ta cần: 

- Lựa chọn hai đô thực hiện keo vật thờ 

- Mở đầu hội vật, hai đô thực hiện keo vật thờ được giới thiệu rất trang trọng 

https://doctailieu.com/soan-bai-nhung-net-dac-sac-tren-dat-vat-bac-giang
https://doctailieu.com/muc-dich-cua-keo-vat-tho-la-gi
https://doctailieu.com/nhan-de-nhung-net-dac-sac-tren-dat-vat-bac-giang-cho-nguoi-doc-biet
https://doctailieu.com/de-to-chuc-mot-hoi-vat-can-chuan-bi-va-tien-hanh-nhung-nghi-le-nghi-thuc-nao
https://doctailieu.com/de-to-chuc-mot-hoi-vat-can-chuan-bi-va-tien-hanh-nhung-nghi-le-nghi-thuc-nao


Soạn bài Những nét đặc sắc trên đất vật Bắc Giang 

- Sau nghi lễ bái tổ, hai đô thực hiện nghi thức xe đài 

- Nghi thức xe đài hoàn tất, keo vật thờ diễn ra 

Câu 3. Keo vật thờ diễn ra theo trình tự như thế nào và có những quy tắc gì? 

Trả lời 

- Keo vật thờ diễn ra theo trình tự thời gian 

- Những quy định trong keo vật thờ: Lựa chọn hai đô thực hiện keo vật thờ; Hai đô thực hiện keo 

vật thờ giới thiệu; Nghi lễ bái tổ; Nghi thức xe đài; Keo vật thờ 

Câu 4. Văn bản mang lại cho em những hiểu biết gì về hội vật? Hãy nêu một hội thi truyền 

thống của quê hương em hoặc các vùng miền khác có hình thức tương tự như hoạt động hội vật ở 

Bắc Giang. 

Trả lời 

Văn bản mang lại cho em những hiểu biết về quy định, cách thức thực hiện hoạt động đấu vật.   

Một hoạt động hội thi truyền thống của quê hương em hoặc các vùng miền khác có hình thức 

tương tự như hoạt động hội vật ở Bắc Giang: hội thi thổi cơm ở làng Chuông (Hà Nội). 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời các câu hỏi trong phần 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 - 
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