
 

 

 

 

 

 

 

 

Văn mẫu văn bản Tại sao nên có vật nuôi trong nhà? trang 55 SGK Ngữ văn – Cánh diều 

 

 

 

Phương pháp: Liên hệ thực tiễn kết hợp tham khảo sách báo. 

Cách giải: 

    Việc nuôi thú cưng đem lại rất nhiều lợi ích cho con người, tuy nhiên nó lại có nhiều mặt hại mà chúng ta 

cũng cần phải biết. Thú nuôi là bạn tốt của con người nhưng việc chăm sóc và chơi đùa cùng chúng có thể 

gây ra nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Khi chó, mèo gãi hay rũ lông là bụi trong lông và 

cả những sợi lông của chúng sẽ bay ra, bám lại trên thảm, các vật dụng trong nhà. Từ đó dễ dàng gây ra di 

ứng đối với những người mẫn cảm. Lông thú cưng cũng chính là thủ phạm khiến trẻ bị các cơn khó thở hay 

bệnh hen phế quản. Nuôi chó, mèo, chim... làm thú cưng, nhiều người quên mất mình đang “nuôi” cả một số 

vật ký sinh trên các con vật này và chúng cũng có thể trở thành nguyên nhân gây bệnh. Một trong những ký 

sinh trùng nguy hiểm thường trực trong ruột non của chó là sán dải. Chúng phát triển làm cho người lớn, trẻ 

nhỏ bị đau bụng, tiêu chảy, ngứa ngoài da, dị ứng. Một số bệnh khác dễ gặp do nhiễm ký sinh trùng khi nuôi 

thú cưng trong nhà: Bệnh giun đũa chó, mèo; giun móc chó, mèo; trùng bào tử; hắc lào, nấm má…Thú cưng 

làm sạch cơ thể bằng cách liếm láp bộ lông và vi khuẩn có thể lẩn trốn trong miệng của chúng. Việc hôn thú 

cưng chính là cách để các vi khuẩn kháng thuốc được truyền đi.Việc để thú cưng liếm láp làn da của bạn có 

thể gây nên hiện tượng khô, ráp. Sau khi bị chó mèo liếm, bạn luôn phải rửa sạch da và thoa kem dưỡng. 

Lưỡi của mèo có cơ chế làm sạch lông vì thế nó có thể gây nên hiện tượng thô ráp cho da và tóc của bạn. 

Mắt sưng là một trong những vấn đề phát sinh đối với chủ nhân của thú cưng. Điều này là một biểu hiện của 

chứng dị ứng do lông, dịch tiết động vật. Khi bạn bị mèo cào, móng của mèo không sạch khiến vi khuẩn sẽ 

xâm nhập vào vết thương gây nên những vết thương khó lành. Như vậy, việc nuôi động vật đều có mặt tốt 

và mặt hại, hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định nhận nuôi một chú chó hay một chú mèo nhé. 
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Bên cạnh những lợi ích mà việc nuôi thú cưng đem lại, em hãy nêu những tác hại có thể xảy ra 


