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Soạn văn 6 Trái đất - cái nôi của sự sống - Kết nối tri thức với cuộc sống sẽ được Đọc tài liệu 

bao gồm các câu trả lời cho các câu hỏi trong bài học, sau đó là tổng hợp lại kiến thức của cả bài 

đọc. 

Soạn bài Trái đất - cái nôi của sự sống - Kết nối tri thức 

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn văn 6 Kết nối tri thức bài Trái đất - cái nôi của sự sống theo trình tự bài 

đọc. 

Trước khi đọc 

Câu 1. Em từng nghe, đọc hay đã thuộc những ca khúc, bài thơ nào viết về Trái Đất? Chúng đã 

gợi lên trong em ấn tượng, cảm xúc gì? Theo em, để hiểu biết và yêu quý hơn hành tinh xanh 

này, chúng tao còn cần phải tìm đến những nguồn thông tin hay loại tài liệu nào khác? 

Gợi ý 

- Bài hát “Trái Đất này là của chúng mình” – Trương Quang Lục.  

- Ấn tượng, cảm xúc: Yêu quý, thương mến, …  

- Để hiểu biết và yêu quý hơn hành tinh xanh này, chúng ta cần phải tìm đến những nguồn thông 

tin khác hay loại tài liệu khác như: báo, tạp chí, sách khoa học, … 

Câu 2. Người ta thường nói: "Sự sống muôn màu." Em hiểu điều này như thế nào? 

Gợi ý 

- Sự sống muôn màu: sự sống trên Trái Đất đa dạng, phong phú với nhiều loài thực vật, động vật 

và cả con người.  

Ví dụ: Thế giới hữu sinh thật muôn màu muôn vẻ.  

+ Có loài chỉ có thể quan sát được bằng kính hiển vi như vi sinh vật. Có loài mang kích thước 

khổng lồ: cây bao báp, cá voi xanh, khủng long,… Có vô số loài thực vật, động vật sinh sôi nảy 

nở,…Tất cả tồn tại, phát triển theo những quy luật sinh học lạ lùng, bí ẩn.  

+ Con người – đỉnh cao tiến hóa của vật chất sống trên Trái Đất. Sự xuất hiện của loài người 

dường như có quan hệ với khởi nguồn của một đại dương ở Đông Phi. Từ khi xuất hiện trên Trái 

Đất, loài người đã không ngừng đấu tranh để tồn tại và phát triển. Với năng lực trí tuệ ngày càng 

hoàn thiện, con người đã vươn lên làm chủ thiên nhiên, đạt được những thành tựu to lớn trong 

nhiều lĩnh vực hoạt động. 

Trái Đất là một hành tinh xanh tràn đầy sự sống và là cái nôi diệu kỳ của sự sống.  
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Đọc văn bản 

Gợi ý trả lời câu hỏi trong bài đọc:  

Theo dõi: Phần sa-pô với những dòng chữ in đậm.  

Gợi ý   

- Phần đặt vấn đề: chính là phần nội dung mở đầu nằm ở phía trên cùng của bài viết. Đoạn sa-pô 

có thể được viết bởi 1 hoặc nhiều câu văn hoàn chỉnh khác nhau. Những câu văn này có thể 

ngắn, có thể dài nhưng nó phải mang tính khái quát để người đọc hiểu được nội dung phần thông 

tin mà người viết cung cấp phía dưới. 

 Trong văn bản “Trái Đất – cái nôi của sự sống”, phần sa-pô đưa ra dưới dạng hàng loạt các câu 

hỏi: “Vì sao Trái Đất thường được gọi là hành tinh xanh? Trên hành tinh ấy, sự sống đã nảy nở 

tốt đẹp như thế nào? Con người có thể làm gì để bảo vệ Trái Đất?”  

Theo dõi: Văn bản được triển khai với nhiều đề mục in đậm 

Gợi ý 

- Các đề mục in đậm:  

+ Trái Đất trong hệ Mặt Trời  

+ “Vị thần hộ mệnh” của sự sống trên Trái Đất 

+ Trái Đất – nơi cư ngụ của muôn loài 

+ Con người trên Trái Đất  

+ Tình Trạng Trái Đất hiện ra sao?  

Theo dõi: Những miêu tả về sự hiện diện của nước trên Trái Đất. 

Gợi ý 

- Nước chính là “vị thần hộ mệnh” của sự sống trên Trái Đất.  

- Nhờ có nước, đặc biệt là dạng lỏng, Trái Đất trở thàn nơi duy nhất trong hệ Mặt Trời có sự 

sống…. 

- Hành tinh của chúng ta quả là giàu nước:  

+ Nước bao phủ gần 3/4 ….vô cùng phức tạp.  
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Theo dõi: Sự sống trên Trái Đất phong phú như thế nào? 

Gợi ý 

- Có loài chỉ có thể quan sát được bằng kính hiển vi như vi sinh vật. Có loài mang kích thước 

khổng lồ: cây bao báp, cá voi xanh, khủng long,…  

- Có vô số loài thực vật, động vật sinh sôi nảy nở,… 

- Tất cả tồn tại, phát triển theo những quy luật sinh học lạ lùng, bí ẩn.  

Theo dõi: Vì sao có thể khẳng định con người là đỉnh cao kì diệu của sự sống trên Trái Đất? 

Gợi ý 

- Con người là đỉnh cao kì diệu của sự sống vì:  

+ Con người là động vật bậc cao, có não và hệ thần kinh phát triển nhất, có ý thức, có tình cảm, 

có ngôn ngữ, biết tổ chức cuộc sống theo hướng tích cực….  

Suy luận: Ý sau cùng của bài có lạc đề không? 

Gợi ý 

- Ý sau cùng này không lạc đề. Nó chứa đựng 2 nội dung:  

+ Xác định lí do làm vật lên lời tự vấn nhức nhối.  

+ Phát biểu nhận thức của bản thân về vấn đề.    

Sau khi đọc 

Tìm hiểu văn bản 

- Tác giả: Hồ Thanh Trang. 

- Tác phẩm: Báo điện tử Đất Việt - Diễn đàn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt 

Nam, 9/2020. 

Nội dung 

Trái Đất với "vị thần hộ mệnh" nước là hành tinh mang sự sống của muôn loài. Tuy nhiên con 

người đang dần phá hoại Trái Đất, khiến nó bị tổn hại nhiều. Điều này là nguy cơ lớn đối với 

muôn loài và chính con người. 

Nghệ thuật 
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Văn bản đa phương tiện luận điểm rõ ràng, số liệu xác thực, hình ảnh hấp dẫn... 

Trả lời câu hỏi 

Câu 1. Liệt kê theo hình thức gạch đầu dòng những thông tin chủ yếu của văn bản. 

Trả lời 

- Trái Đất là một trong tám hành tinh của hệ Mặt Trời. 

- Nước chiếm 3/4 bề mặt Trái đất. Nhờ có nước sự sống trên Trái đất phát triển dưới nhiều dạng 

phong phú, từ vi sinh vật mang cấu tạo đơn giản đến động vật bậc cao có hệ thần kinh vô cùng 

phức tạp. 

- Trái Đất là nơi cư ngụ của muôn loài. Tất cả mọi dạng tồn tại của sự sống đều tồn tại, phát triển 

theo những quy luật sinh học bí ẩn.  

- Con người là đỉnh cao kỳ diệu của sự sống trên trái đất. Con người là động vật bậc cao có tình 

cảm, ngôn ngữ, biết tổ chức cuộc sống theo hướng tích cực. Tuy nhiên, cũng chính con người đã 

làm ảnh hưởng tiêu cực đến Trái Đất bằng hành động khai thác thiên nhiên một cách bừa bãi. 

- Tình trạng của Trái Đất đang từng ngày từng giờ bị tổn thương. Câu hỏi Trái Đất có thể chịu 

đựng được đến bao giờ là câu hỏi nhân loại không thể làm ngơ.  

Câu 2. Bức tranh minh họa làm sáng tỏ thông tin gì trong văn bản? 

Trả lời 

- Bức tranh minh họa làm nổi bật những ý đã triển khai ở phần chữ, vốn được thâu tóm bằng đề 

mục “Trái Đất – nơi cư ngụ của muôn loài”.  

- Trong tranh xuất hiện nhiều loài sinh vật sống trên mặt đất và dưới nước. Dù có nhiều chi tiết tả 

thực một số loài động – thực vật nhưng bức tranh chủ yếu mang tính cách điệu, biểu trưng, giúp 

người đọc có được sự hình dung bao quát về không gian tồn tại của vạn vật trên hành tinh chúng 

ta.  

Câu 3. Vấn đề chính được đề cập trong phần 2 ("Vị thần hộ mệnh" của sự sống trên Trái Đất) là 

gì? Việc nói về vấn đề đó liên quan như thế nào đối với hướng triển khai của những nội dung 

khác ở các phần kế tiếp? 

Trả lời 

- Phần 2, tác giả nói về sự hiện diện của nước trên Trái Đất. Đây là phần có ý nghĩa quan trọng 

trong việc làm nổi bật mạch thông tin chính của văn bản:  
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+ Vừa làm sáng tỏ nhan đề văn bản (nếu muốn khẳng định Trái Đất là cái nôi của sự sống thì 

không thể bỏ qua việc chứng minh Trái Đất có tài nguyên nước dồi dào).  

+ Vừa xác định hướng triển khai các phần kế tiếp (nói về tính đa dạng của sự sống nhờ có nước 

và nói về con người với tư cách là “đỉnh cao kì diệu của sự sống”)  

- Như vậy, nếu thiếu phần 2, mối liên kết chặt chẽ giữa các phần và các yếu tố cấu tạo của văn 

bản sẽ bị phá vỡ.  

Câu 4. Văn bản đã nói được đầy đủ về sự kì diệu của sự sống trên Trái Đất chưa? Em có thể bổ 

sung điều gì xung quanh vấn đề này? 

Trả lời 

- Bổ sung sự kì diệu của sự sống trên Trái Đất:  

+ động vật – thực vật  

+ loài sống trên cạn – loài sống trên không – loài sốn dưới nước 

+ màu sắc – hình dáng – khả năng thích nghi – trí thông minh, …  

Câu 5. Bằng hiểu biết của mình, em hãy nêu thêm bằng chứng để khẳng định con người là đỉnh 

cao kì diệu của sự sống trên Trái Đất. 

Trả lời 

- Khi khẳng định, con người là đỉnh cao kì diệu của sự sống, tác giả đã xuất phát từ góc nhìn chủ 

quan của con người nói về chính mình.  

- Điều khiến con người được xem là đỉnh cao kì diệu là:  

+ Con người là động vật bậc cao, có não và hệ thần kinh phát triển nhất, có ý thức, có tình cảm, 

có ngôn ngữ, biết tổ chức cuộc sống theo hướng tích cực….  

+ Bằng bàn tay lao động sáng tạo, con người đã cải tạo lại bộ mặt của Trái Đất, khiến cho nó 

“người” hơn, thân thiện hơn.  

- Tuy nhiên sự sống trên Trái Đất sẽ kì diệu hơn nếu con người không khai thác thiên nhiên một 

cách bừa bãi, gây ảnh hưởng xấu.  

Câu 6. Làm rõ lí do xuất hiện của câu hỏi "Trái Đất có thể chịu đựng đến bao giờ?" trong đoạn 

cuối của văn bản. Câu hỏi đó gợi lên trong em những suy nghĩ gì? 

Trả lời 
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- Phần cuối của văn bản chứa đựng nỗi lo âu về tình trạng Trái Đất hiện nay.  

+ Trước hết, người viết nói tới một số thảm họa do hành động “vô ý thức hay bất chấp tất cả của 

con người” gây ra cho hành tinh này.  

+ Tiếp theo, câu hỏi “Trái Đất có thể chịu đựng đến bao giờ?” xoáy sâu vào tình trạng Trái Đất 

hầu như đã huy động hết khả năng chịu đựng của mình trước những gì đã và đang diễn ra. Rõ 

ràng, “sức khỏe” của Trái Đất đang “có vấn đề”. Điều đó cũng có nghĩa là “ngôi nhà chung” mà 

chúng ta cư ngụ đang đứng trước những thách thức to lớn, đòi hỏi mọi người phải thể hiện tinh 

thần trách nhiệm, không được khoanh tay đứng nhìn.  

Câu 7. Từ việc đọc hiểu văn bản Trái Đất - cái nôi của sự sống, em rút ra được kinh nghiệm gì 

về cách đọc một văn bản thông tin? 

Trả lời 

- Kinh nghiệm về cách đọc một văn bản thông tin:  

+ Cần xác định đúng thông tin cơ bản của văn bản thông tin dựa vào nhan đề và phần sa-pô (nếu 

có)  

+ Đánh giá hiệu quả của cách triển khai văn bản thông tin mà tác giả đã chọn.  

+ Đánh giá tính chính xác và tính mới của văn bản, thông qua hệ thống ý, số liệu, hình ảnh, … đã 

được tác giả sử dụng.  

Viết kết nối với đọc  

Hãy viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) về chủ đề: Để hành tinh xanh mãi xanh….  

Bài viết tham khảo 

Soi ngược vào những bức tranh phong cảnh đẹp đẽ của đất nước trong thơ ca, chúng ta mới thấy 

mảnh đất chúng ta đang sinh sống hiện nay bị ảnh hưởng nhiều bởi những hậu quả của ô nhiễm 

môi trường: mùa thu se se lạnh của Hà Nội bị thay thế bởi cái nóng oi bức mà dai dẳng của mùa 

hạ, mực nước biển dâng cao gây lũ lụt làm thiệt hại cả về người và của, một số sinh vật tuyệt 

chủng vì mất nơi sinh sống, không ít người tử vong vì ô nhiễm nguồn nước và không khí,… Thật 

đáng buồn khi người đầu độc nhân loại và các sinh vật khác trên hành tinh lại được coi là bộ 

phận sở hữu những phát minh vĩ đại làm thay đổi nền văn minh trên Trái đất. Vì vậy, để hành 

tinh xanh mãi xanh, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người, mọi công dân trên 

hành tinh xanh này. Chúng ta phải cùng nhau chung tay thì mới có thể tạo ra tác động đủ lớn 

giúp đẩy lùi và ngăn chặn ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chính bản thân 

và các sinh vật khác. 

(Bài viết của học sinh) 
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-/- 

Với toàn bộ tài liệu hướng dẫn soạn bài Trái đất - cái nôi của sự sống - Kết nối tri thức, hi 

vọng các em sẽ chuẩn bị bài học tốt nhất trước khi tới lớp. Chúc các em học tốt môn Ngữ văn 6. 
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