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   Soạn văn 6 Trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) đời sống Kết nối tri thức 

trang 70-71 SGK Ngữ văn 6 tập 2, với hướng dẫn chi tiết viết bài văn Trình bày ý kiến về một 

hiện tượng (vấn đề) đời sống bằng cách trả lời chi tiết câu hỏi trong bài học. 

Soạn bài kể Trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) đời 

sống - Kết nối tri thức 

Trong sinh hoạt, học tập hàng ngày, có nhiều hiện tượng (vấn đề) nảy sinh. chẳng hạn: quan hệ 

bạn bè, cách chọn sách để đọc, yêu cầu bảo vệ môi trường,... Những hiện tượng (vấn đề) đó tác 

động đến đời sống của em, đòi hỏi em phải tìm hiểu và phát biểu ý kiến. Tuy nhiên, trước một 

hiện tượng (vấn đề), các ý kiến được nêu ra có thể rất khác nhau. Vì thế, trao đổi, thảo luận là 

điều cần thiết. Khi trao đổi, thảo luận, mỗi người cần biết cách trình bày ý kiến của mình và phản 

hồi về ý kiến của người khác. 

1. Trước khi nói  

 Mục đích nói 

Thuyết phục người nghe về ý kiến của em trước một hiện tượng (vấn đề) trong đời sống. 

 Người nghe 

Thầy cô, các bạn học sinh trong lớp và những người quan tâm đến hiện tượng (vấn đề) được trao 

đổi. 

a. Chuẩn bị nội dung nói  

- Tóm lược nội dung bài viết thành dạng đề cương. 

- Chú ý sự khác nhau về cách mở đầu, cách triển khai, cách kết thúc giữa bài viết và bài nói để 

trình bày các nội dung bằng ngôn ngữ nói phù hợp. 

- Đánh dấu những chỗ cần nhấn mạnh, ghi chú thêm các số liệu, các bằng chứng,... 

b. Tập luyện  

Đối với bài nói trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) đời sống, hình thức tập luyện tốt nhất 

là theo nhóm. Các thành viên luân phiên nói, nghe và góp ý cho nhau để rút kinh nghiệm. 

2. Trình bày bài nói  

a. Mở đầu  
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Nêu hiện tượng (vấn đề) cần bàn một cách gọn, rõ. Thu hút sự chú ý của người nghe bằng cách 

dùng câu chuyện để giới thiệu hiện tượng (vấn đề). 

b. Triển khai 

- Lần lượt trình bày các ý theo nội dung đã chuẩn bị. Khi nói, cần sử dụng lí lẽ và bằng chứng. 

- Nhấn mạnh ý kiến riêng của bản thân. 

c. Kết luận 

- Tóm lược nội dung đã trình bày. 

- Gợi suy nghĩ và kích thích sự đối thoại của người nghe. 

Chú ý: 

- Điều chỉnh giọng nói và tốc độ nói phù hợp (không nói to hay nhỏ quá; không nói nhanh hay 

chậm quá; lên giọng, xuống giọng ở những chỗ cần thiết). 

- Giọng nói truyền cảm: cách nói nghiêm túc nhưng vui vẻ. 

- Ánh mắt, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ phù hợp, thể hiện sự tương tác với người nghe. 

3. Sau khi nói  

Trao đổi về bài nói theo một số gợi ý sau: 

Người nghe Người nói 

- Trao đổi lại với người nói về hiện tượng (vấn đề) đời 

sống được bàn luận, về cách trình bày bài nói.- Thảo 

luận bằng cách nêu thắc mắc, yêu cầu người nói giải 

đáp thêm. Nhận xét về lí lẽ và bằng chứng mà người 

nói sử dụng. 

- Lắng nghe ý kiến phản hồi của người 

nghe.- Giải thích thêm những chỗ 

người nghe thắc mắc.- Bảo vệ ý kiến 

của mình nếu nhận thấy ý kiến đó 

đúng. 

Bài nói tham khảo: Trình bày ý kiến về việc: Có nên nuôi thú cưng? 

Xin chào thầy cô và các bạn! Trong vài thập kỉ qua, đã có rất nhiều cuộc tranh cãi xoay quanh 

vấn đề: Có nên nuôi thú cưng?. Trước khi vào vấn đề, cho mình hỏi có bao nhiêu người ở đây 

nuôi thú cưng ạ? Xin mời các bạn giơ tay…. À có vẻ số lượng người nuôi thú cưng khá nhiều/ 

khá ít. Bạn có ý kiến gì về điều này không? (Đưa mic cho 1 bạn)…. Cảm ơn sự chia sẻ của bạn. 

Trong quan điểm của tôi, nên có vật nuôi trong nhà. Dưới đây là một số lí do chứng minh cho 

việc tại sao chúng ta cần có ít nhất một bé thú cưng trong nhà. 
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Thứ nhất, thú cưng giúp chúng ta cân bằng cảm xúc. Khoa học đã chứng minh các loài vật nuôi 

(đặc biệt là chó) thường khá nhạy cảm với cảm xúc. Vì vậy rất dễ dàng để chúng có thể phát hiện 

ra những cảm xúc tiêu cực như buồn, giận,... của con người. Những lúc ấy, thú cưng sẽ thay thế 

một người bạn tri âm, tri kỉ. Có những vấn đề mà con người khó có thể nói cho một người nào đó 

vì nhiều lí do cá nhân. Có một con vật lắng nghe, không phán xét những suy nghĩ, hành động của 

bạn là một cách để bạn giải tỏa căng thẳng và những nỗi buồn. Những cử chỉ âu yếm, vuốt ve 

của thú cưng có thể mang lại cảm giác an ủi, an toàn cho những rối loạn, bối rối trong lòng con 

người. Tôi có nuôi một con mèo, bất kể khi nào tôi buồn, bằng một cách thần kì nào đó, nó đều 

biết và ngay lập tức cuộn người trong vòng tay tôi. Đôi khi chúng ta không cần những lời khuyên 

cho vấn đề của mình, chúng ta chỉ cần người có thể lắng nghe để trút hết bầu tâm sự. Đôi khi sự 

im lặng và quấn quýt của một chú mèo là liều thuốc tốt nhất cho những rối loạn sâu thẳm bên 

trong con người. 

Tiếp theo, việc nuôi thú cưng giúp con người có trách nhiệm hơn. Chăm sóc, nuôi dạy thú cưng 

đòi hỏi sự kiên nhẫn và khoảng thời gian nhất định. Để vật nuôi có thể phát triển một cách toàn 

diện, chúng ta cần dành nhiều thời gian cho những hoạt động: cho ăn, tắm rửa, vui chơi, dạy 

dỗ,... chúng. Bởi vì đang nắm trong tay sinh mạng của một loài động vật nên con người có xu 

hướng có trách nhiệm hơn trong mọi việc. Bạn không thể để một con vật chết đói, chết rét,... vì 

những hành động vô tâm của bản thân mình được. Hơn nữa, con người sẽ trở nên kiên nhẫn hơn 

khi dạy dỗ một loài vật sinh hoạt có trật tự. Trước khi vật nuôi hiểu được những điều chúng được 

dạy, chúng sẽ mất thời gian làm quen và thời gian này sẽ trở nên rất khó khăn với chủ. Chúng 

phải sai nhiều lần thì mới có thể nhận thức được đâu là hành động đúng để duy trì. Vì vậy, nếu 

chủ nhân của chúng không kiên nhẫn thì việc huấn luyện sẽ thất bại. 

Cuối cùng, sức khỏe con bạn sẽ được cải thiện nếu bạn nuôi dạy một loài vật nuôi đúng cách. Ví 

dụ như khi bạn nuôi một chú chó hay một chú ngựa (những động vật lớn, cần được vận động), 

bạn sẽ phải vận động nhiều hơn. Hàng ngày, một số thú cưng nhất định cần có thời gian được 

vận động, đi dạo, chạy nhảy. Để có thể quản lí và bảo vệ chúng, người chủ thường sẽ phải vận 

động theo nhịp độ của thú cưng. Hơn nữa, các bạn sẽ thức giấc và ăn ngủ điều độ hơn vì các bạn 

cần giữ cho thú cưng lối sinh hoạt cân bằng. Có thể nghe khó tin nhưng có bài báo khoa học còn 

đề cập đến việc chó có khả năng phát hiện ung thư ở người. Một đứa trẻ khi được sinh ra và lớn 

lên cùng động vật cũng sẽ ít có nguy cơ mắc hen suyễn và các bệnh khác hơn những đứa trẻ 

không tiếp xúc với động vật. 

Tuy nhiên, tôi xin nhấn mạnh một điều: Chúng ta chỉ nên nuôi thú cưng sau khi đã suy nghĩ một 

cách nghiêm túc và kĩ càng. Nếu bản thân thấy không có đủ thời gian, không gian, tài chính, 

trách nhiệm,... thì không nên nuôi chúng bởi vì chúng sinh ra không phải để chịu đựng. Đừng để 

đến lúc những chú cún cưng, mèo cưng,... của bạn chết vì sự vô tâm của mình thì mới nhận ra 

rằng mình không hợp nuôi vật cưng. Hơn nữa, các bạn cần phải cân nhắc đến sức khỏe của bản 

thân khi nuôi chúng như việc bạn không thể nuôi mèo khi bạn bị hen suyễn; bạn không thể nuôi 

những con vật to nếu như bạn không thể kiểm soát được chúng,...vì nó sẽ ảnh hưởng đến cá nhân 

bạn cũng như những người xung quanh. 

Để chốt lại vấn đề, tôi xin khẳng định lại một lần nữa quan điểm của mình: Nuôi một con thú 

nuôi là một điều tốt đẹp mà bạn có thể trải nghiệm trong cuộc đời. Tuy nhiên đừng biến chúng 

thành gánh nặng cho chính bản thân mình. Hãy cân nhắc kĩ lưỡng trước khi quyết định nuôi một 
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con vật nào đó. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Rất mong nhận được sự chia sẻ và 

đóng góp của mọi người. 
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