
Hãy nêu các mốc thời gian được nhắc đến trong văn bản Giờ Trái đất 

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi 1 trang 99 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều với yêu cầu: "Các 

thông tin trong văn bản được sắp xếp theo trật tự thời gian. Hãy nêu các mốc thời gian được 

nhắc đến và tóm tắt thông tin chính tương ứng với mỗi mốc thời gian đó" nằm trong nội dung 

bài Soạn bài Giờ Trái đất sách Cánh Diều 

Câu hỏi 

Các thông tin trong văn bản được sắp xếp theo trật tự thời gian. Hãy nêu các mốc thời gian được 

nhắc đến và tóm tắt thông tin chính tương ứng với mỗi mốc thời gian đó 

Trả lời câu hỏi 2 trang 99 SGK Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều. 

Các mốc thời gian được mắc đến trong văn bản Giờ Trái Đất 

+ Năm 2004, tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Australia thảo luận với công ty quảng cáo 

Leo Burnett Sydney về ý tưởng truyền thông nhằm thu hút sự chú ý của người dân về biến đổi 

khí hậu. 

+ Năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia  cùng công ty Lê-ô Boc-net Xít-ni 

bắt đầy xây dựng ý tưởng dự án "Tiếng tắt lớn” 

+ Năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Bớc-net đặt tên chiến dịch "Giờ trái đất” vào tối thứ 7 cuối 

cùng của tháng 3 hàng năm 

+ 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất được tổ chức tại Xit-ni, Ô-xtrây-li-a gồm 2,2 triệu 

người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia 

+ Ngày 29-3-2008, mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố và thị trấn thuộc hơn 35 quốc gia, 50 

triệu người 

+ Năm 2009, hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ  

+ Cuối năm 2009, giờ trái đất với sự tham gia của 192 nước, Việt Nam cũng chính thức bắt đầu 

tham gia chiến dịch này 

~/~ 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 1 trang 99 SGK Ngữ văn 6 tập 1 bộ Cánh Diều, đừng quên tham 

khảo trọn bộ Soạn văn 6 Cánh Diều! 

https://soan-bai-gio-trai-dat-sach-canh-dieu/
https://doctailieu.com/soan-van-6-sach-canh-dieu

