Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi 4 trang 81 SGK Ngữ văn 6 tập 2 - Kết nối tri thức, phần
sau khi đọc của nội dung Soạn bài Trái Đất - cái nôi của sự sống Kết nối tri thức với nội
dung chính về: 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?
Câu hỏi

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
Văn bản chưa nói được đầy đủ về sự kì diệu của sự sống trên Trái Đất hiện nay.
Em muốn bổ sung một số điều xung quanh vấn đề sự kì diệu của Trái Đất là:
- Về hệ sinh thái
+ Về động vật – thực vật:
Ví dụ: Theo ước tính tới tháng 7/2015 của các nhà khoa học, trên Trái Đất có khoảng 10
triệu loài sinh vật. Cũng có con số thống kê lên đến 30.000.000 loài. Trong số 1.400.000
loài sinh vật đã được con người nhận biết có khoảng hơn 300.000 loài thực vật, hơn
1.000.000 loài động vật.
+ Về loài sống trên cạn – loài sống trên không – loài sốn dưới nước.
Ví dụ: Trong đó thực vật có hoa khoảng hơn 200.000 loài, chiếm 2/3 số loài thực vật đã
biết. Trong động vật, côn trùng có khoảng 780.000 loài, chiếm 3/4 đến 4/5 số loài động
vật đã biết.
+ Về màu sắc – hình dáng – khả năng thích nghi – trí thông minh của muôn loài.
Ví dụ: Cá rô phi nuôi sống ở Việt Nam:







Giới hạn sinh thái: từ 5,6oC đến 42oC.
Giới hạn dưới: 5,6oC
Giới hạn trên: 42oC
Khoảng thuận lợi: 20oC đến 35oC
Khoảng chống chịu: từ 5,6oC đến 20oC và từ 35oC đến 42oC.
Điểm cực thuận là 30oC.
-/-
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Trên đây là nội dung gợi ý trả lời câu 4 trang 81 sgk Ngữ văn 6 tập 2 sách Kết nối tri
thức. Các bạn tham khảo thêm trọn bộ Soạn văn 6 Kết nối tri thức để học Ngữ văn 6 thật
tốt nhé.
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