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  Hướng dẫn soạn văn 6 Thực hành Tiếng Việt bài 8 trang 54 - 55 Ngữ văn 6 tập 2 Cánh 

Diều. Đọc tài liệu tổng hợp kiến thức và gợi ý trả lời các câu hỏi để các em học sinh tham khảo.  

Câu 1 trang 54 Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều 

Câu hỏi: Tìm từ Hán Việt trong câu sau: “Thái độ đối xử với động vật là một tiêu chí đánh 

giá sự văn minh của một cá nhân hoặc cộng đồng.”. Em hiểu “văn minh” có nghĩa là gì? 

Cách đối xử với động vật như thế nào được coi là kém văn minh, lạc hậu? 

Gợi ý: 

- Từ Hán Việt trong câu trên là: văn minh, thái độ, động vật, tiêu chí, cá nhân, cộng đồng. 

- Văn minh là quy tắc ứng xử tôn trọng lẫn nhau, cư xử với nhau theo đúng phép tác, lịch sự với 

nhau 

- Cách cư xử với động vật được xem là kém văn minh là: đánh đập động vật, ngược đãi, hành hạ 

động vật 

Câu 2 trang 54 Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều 

Câu hỏi: Đọc các câu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: “Đại dương bao quanh lục địa. 

Rồi mạng lưới sông ngòi chằng chịt. Lại có những hồ nằm sâu trong đất liền lớn chẳng kém 

gì biển cả.” (Khan hiếm nước ngọt). 

a) Xếp các từ in nghiêng vào hai nhóm: từ thuần Việt, từ Hán Việt. 

b) Xếp các từ thuần Việt, Hán Việt thành các cặp đồng nghĩa. 

c) Tìm thêm hoặc đặt câu có sử dụng một trong các từ đại đương, lục địa. 

Gợi ý: 

a)  

 Từ thuần Việt: đất liền, biển cả 

 Từ Hán Việt: đại dương, lục địa 

b) Các cặp từ đông nghĩa: đất liền - lục địa; đại dương - biển cả. 
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c) Biển và đại dương là hệ sinh thái lớn, quan trọng nhất trên Trái Đất và chúng có liên kết chặt 

chẽ đến phát triển bền vững của nhân loại. 

Câu 3 trang 54 Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều 

Câu hỏi: Phân tích văn bản Khan hiếm nước ngọt: 

a) Chủ đề của văn bản là gì? 

b) Xác định các đoạn văn và chủ đề của mỗi đoạn. 

c) Nội dung các đoạn văn phục vụ cho chủ đề của văn bản như thế nào? 

d) Dựa vào hiểu biết về các phép liên kết đã học ở tiêu học, hãy chỉ ra và phân tích một phép liên 

kết câu ở một đoạn văn trong văn bản. 

Gợi ý: 

a) Chủ đề của văn bản là sự khan hiếm nước ngọt 

b) Các đoạn văn và chủ đề của mỗi đoạn: 

- Đoạn 1 (Từ đầu đến …nhầm to): Nhầm tưởng về việc không bao giờ thiếu nước trên trái đất. 

- Đoạn 2 (Từ Đúng là bề mặt… đến …trập trùng núi đá): Lí do khan hiếm nước ngọt. 

- Đoạn 3 (Còn lại): Phương hướng giải quyết vấn đề khan hiếm nước ngọt. 

c) Nội dung các đoạn văn là các luận điểm phục vụ cho chủ đề của văn bản 

- Đoạn 1: Giới thiệu nội dung/chủ đề sẽ làm rõ trong văn bản (sự khan hiếm nước ngọt). 

- Đoạn 2: nêu lên các bằng chứng để làm rõ chủ đề, chứng minh vì sao nước ngọt khan hiếm.  

- Đoạn 3: Đưa ra giải pháp tiết kiệm nước ngọt. 

d) Ở đoạn 1, tác giả sử dụng phép liên kết câu thay thế khi chọn những từ đồng nghĩa về biển: 

đại dương, biển cả,… 

Câu 4 trang 54 Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều 

Câu hỏi: Đọc và đặt nhan đề phù hợp cho đoạn văn sau 

Một buổi tối, tôi cùng Gia-ca-ri-a (Zakaria), đứa con trai lên tám của tôi, đọc tạp chí truyền hình 

để chọn chương trình xem. 
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- Có một cuộc thi hoa hậu nè! – Tôi phấn khởi nói. 

Gia-ca-ri-a hỏi tôi thi hoa hậu là gì. Tôi giải thích rằng đó là cuộc thi chọn ra người phụ nữ đẹp 

nhất và tốt bụng nhất. 

Ngay sau đó, con trai tôi đã làm tôi vô cùng xúc động khi ngạc nhiên hỏi tối: 

- Mẹ ơi, sao mẹ không tham dự cuộc thi đó? 

(Theo sách Hạt giống tâm hồn và ý nghĩa cuộc sống) 

Gợi ý: 

Nhan đề cho đoạn văn: Hoa hậu của con, Với con mẹ là hoa hậu... 

Câu 5 trang 54 Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều 

Câu hỏi: Đọc các đoạn văn sau và tìm câu chủ đề của mỗi đoạn 

a)  

Chăm sóc vật nuôi sẽ giúp trẻ có một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về hậu quả. Khi các thú cưng 

không được chăm sóc tốt, kết quả sẽ thấy rõ ràng trong thực tế. Ví dụ: Nếu cá không được cho 

ăn, cá sẽ chết; nếu chó không được vận động, chó sẽ bị cuồng chân; khi chuồng của một con 

chuột lang không được cọ rửa thì nó sẽ có mùi khó chịu;... 

(Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?) 

b)  

Động vật không xa lạ với cuộc sống con người; gần như mỗi chúng ta đều từng có những kí ức 

tuổi thơ tươi đẹp gần gũi với động vật và thiên nhiên. [...] Hẳn nhiều người đều từng dành hàng 

giờ nhìn lũ kiến “hành quân” tha mồi về tổ hay buộc chỉ vào chân cảnh cam làm cánh diều thả 

chơi. Những loài động vật bé nhỏ đã nuôi dưỡng biết bao tâm hồn trẻ thơ, vẽ nên những bức 

tranh kí ức về thời ấu thơ tươi đẹp.  

(Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?) 

c)  

Vào kì nghỉ hè, nhiều trẻ em mong ngóng được về quê chơi. Buổi sáng tinh mơ, gà trống gáy 

vang ò ó o gọi xóm làng thức dậy, lũ chim chích đùa vui trên cành cây, đàn bò chậm rãi ra đồng 

làm việc. Người nông dân ra bờ sông cất vó, được mẻ tôm, mẻ cá nào lại đem về chế biến thành 

những món ăn thanh đạm của thôn quê. Vì vậy, khó mà tưởng tượng được rằng nếu không có 

động vật thì cuộc sống của con người sẽ ra sao.  
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(Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?) 

Gợi ý: 

a) Chăm sóc vật nuôi sẽ giúp trẻ có một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về hậu quả. 

b) Động vật không xa lạ với cuộc sống con người; gần như mỗi chúng ta đều từng có những kí 

ức tuổi thơ tươi đẹp gần gũi với động vật và thiên nhiên. 

c) Vì vậy, khó mà tưởng tượng được rằng nếu không có động vật thì cuộc sống của con người sẽ 

ra sao.  

Câu 6 trang 55 Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều 

Câu hỏi: Chọn một trong hai đề sau: 

a) Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 – 7 dòng) với câu chủ đề: Chúng ta cần đối xử thân thiện 

với động vật. 

b. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 – 7 dòng) với câu chủ đề: Chúng ta cần sử dụng nước 

ngọt một cách hợp lí, tiết kiệm. 

Gợi ý: 

  Hiện nay, nguồn nước bị thất thoát đã giảm đáng kể, nhưng tình trạng sử dụng nước không hợp 

lý, sử dụng lãng phí nguồn nước ở nhiều nơi, nhiều lúc vẫn xảy ra đang làm cho trữ lượng nước 

bị giảm mạnh. Nước, tài nguyên vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người hiện không còn là 

vô tận nữa mà đang trở nên hữu hạn. Mỗi người cần nhận thức và có hành động tiết kiệm nước, 

dù nhỏ - nhưng sẽ góp phần rất lớn trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá này, 

góp phần bảo vệ sự sống của con người và mọi sinh vật trên trái đất. Tiết kiệm nước không chỉ 

tiết kiệm tiền và còn bảo vệ được nguồn tài nguyên thiên nhiên đang ngày càng trở nên quý giá 

này. 

~/~ 

   Hi vọng với phần hướng dẫn chi tiết soạn bài Thực hành Tiếng Việt bài 8 trang 54 Ngữ Văn 6 

tập 2 (Cánh Diều) trên đây sẽ giúp các em nắm bài học tốt hơn. Chúc các em học tốt!  


