
Đọc tài liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 2 trang 20 SGK Ngữ văn 9 tập 1 phần soạn bài Đấu 

tranh cho một thế giới hòa bình từ ngắn gọn tới chi tiết nhất. Mời các em tham khảo. 

Câu hỏi 

Trong đoạn đầu văn bản, nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe dọa loài người và toàn bộ sự sống trên 

trái đất đã được tác giả chỉ ra rất cụ thể bằng cách lập luận như thế nào? 

Trả lời bài 2 trang 20 SGK Ngữ văn 9 tập 1 

Để soạn bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình tối ưu nhất, Đọc-Tài-Liệu tổng hợp nhiều cách 

trả lời khác nhau cho nội dung câu hỏi bài 2 trang 20 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 như sau: 

Trả lời ngắn gọn nhất 

Trong đoạn đầu bài văn, nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe dọa loài người và sự sống trên trái Đất 

đã được tác giả chỉ ra rất cụ thể bằng cách lập luận chứng minh. Tác giả mở đầu bài viết bằng 

việc xác định một mốc thời gian cụ thể và đưa ra số liệu cụ thể đầu đạn hạt nhân với những phép 

tính đơn giản và rõ ràng. Cách nêu vấn đề trực tiếp và đưa những chứng cứ rất rõ ràng, mạnh mẽ 

của tác giả đã thu hút người đọc, gây ấn tượng về tính chất hệ trọng của vấn đề đang được nói 

tới. 

Trả lời đầy đủ 

Phần đầu tác giả chỉ ra thời gian cụ thể, đưa ra số liệu, với một phép tính đơn giản.  

- Để thấy rõ hơn sức tàn phá khủng khiếp của kho vũ khí hạt nhân, tác giả đưa ra những số liệu 

tính toán thuyết phục 

=> Thu hút người đọc, gây ấn tượng mạnh mẽ về tính chất hệ trọng của vấn đề được nói tới.  

Trả lời chi tiết 

Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe doạ loài người và sự sống trên thế giới được tác giả chỉ ra bằng 

cách lập luận chứng minh, thông qua những sự kiện, số liệu và sự lập luận chặt chẽ:  

- Xác định thời điểm cụ thể của thông tin: ngày 8 - 8 - 1986; 

- Đưa ra số liệu cụ thể về trữ lượng đầu đạn hạt nhân: Hơn 50 000 đầu đạn hạt nhân được bố trí 

khắp hành tinh, số đầu đạn đó có sức công phá đến mức bình quân mỗi người dân đang ngồi trên 

một thùng 4 tấn thuốc nổ 

- Giải thích về khả năng huỷ diệt của nó: có khả năng huỷ diệt 12 lần toàn bộ sự sống trên Trái 

Đất, có khả năng tàn phá tất cả các hành tinh đang xoay quanh Mặt Trời, cộng thêm bốn hành 

tinh khác nữa và phá huỷ thế thăng bằng của hệ Mặt Trời. 
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-/- 

Bài 2 trang 20 SGK Ngữ văn 9 tập 1 được hướng dẫn trả lời và trình bày theo các cách khác 

nhau. Hãy vận dụng kết hợp với kiến thức của bản thân em để có những lựa chọn trình bày tối ưu 

nhất, dễ hiểu nhất khi soạn bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình trong khi làm bài soạn văn 9 

trước khi lên lớp. 
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