
GIẢI BÀI SGK GDCD LỚP 8 – GỢI Ý BÀI 9 

 

Phần a. 

Theo em, những hiện tượng nêu ở mục 1 có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của người dân ? 

Trả lời 

- Ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ. 

- Có em không được đi học; không tiến bộ được vì vướng bận gánh nặng gia đình. 

- Nhiều cặp vợ chồng trẻ bỏ nhau, cuộc đời dang dở. 

- Tục lệ tảo hôn, sinh đẻ không kế hoạch là nguyên nhân sinh ra đói nghèo. 

- Người nào bị coi là ma thì bị dân làng căm ghét, xua đuổi, những người bất hạnh này phải 

chết vì bị đôi xử tàn tệ hoặc chấp nhận cuộc sống cô độc, khốn khó. 

Phần b. 

Vì sao làng Hinh được công nhận là làng văn hoá ? 

Trả lời 

Làng Hinh thuộc xã Thanh An, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi được công nhận là làng 

văn hóa. Vì: 

- Ở làng Hinh, vệ sinh rất sạch sẽ; 

- Không nuôi gia súc, gia cầm thả chạy rong mà làm chuồng trại cách xa nha 

- Dùng nước giếng sạch thay cho nước sông; 

- Không có dịch bệnh lan tràn; 

- Bà con ốm đau đến trạm xá chữa trị, không để ở nhà rồi cúng “giàng" cúng ma; 

- Trẻ em đến tuổi đều được đi học; 

- Được công nhận đạt tiêu chuẩn phố cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ; 

- Bà con đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau; 

- An ninh trật tự được giữ vững; 
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- Những phong tục tập quán lạc hậu được xóa bỏ. 

Phần c. 

Những thay đổi ở làng Hinh có ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của mỗi người dân và 

cả cộng đồng ? 

Trả lời 

Ảnh hưởng của sự thay đổi đó: 

- Mỗi người dân trong cộng đồng yên tâm sản xuất, làm ăn kinh tế. 

- Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. 

 


