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Soạn Thảo luận nhóm về một vấn đề trang 107 sách Cánh 

Diều 

Soạn văn 6 bài Thảo luận nhóm về một vấn đề trang 107 Ngữ văn 6 tập 2 sách Cánh Diều với 

gợi ý chi tiết giúp các em chuẩn bị tốt bài học trước khi tới lớp. 

1. Định hướng - Soạn bài Thảo luận nhóm về một vấn đề trang 107 (Cánh Diều) 

(SGK trang 107 Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều) 

a) Vấn đề thảo luận ở đây là nguyên nhân dẫn đến kết quả của một sự việc, sự kiện. Nêu lên ý 

kiến của các cá nhân và trao đổi, thảo luận để thống nhất trong nhóm về những nguyên nhân dẫn 

đến kết quả ấy. 

b) Để thảo luận trong nhóm về những nguyên nhân dẫn đến kết quả của một sự việc, sự kiện, các 

em cần: 

- Xác định sự việc, sự kiện. 

- Nêu kết quả của sự việc, sự kiện. 

- Chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến kết quả của sự việc, sự kiện. 

- Trao đổi, thảo luận về nguyên nhân mà các thành viên trong nhóm nêu ra; thống nhất ý kiến 

trong nhóm. 

2. Thực hành - Soạn bài Thảo luận nhóm về một vấn đề trang 107 (Cánh Diều) 

Bài tập:  

Chọn một trong hai vấn đề sau để thảo luận: 

- Nguyên nhân nào làm cho nước sạch ngày càng khan hiếm? 

- Vì sao cuối học kì I, lớp em được tuyên dương là lớp đứng đầu khối 6? 

a) Chuẩn bị 

(SGK trang 108 Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều) 

- Lựa chọn vấn đề cần thảo luận: "Nguyên nhân nào làm cho nước sạch ngày càng khan hiếm?"  

- Thu thập các thông tin và xác định nguyên nhân: 
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+ Nước sạch không phải là vô tận và đang ngày càng cạn kiệt do bị nhiễm bẩn và chịu ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu bởi chính con người gây ra. 

+ Do dân số và nhu cầu sử dụng ngày một tăng dẫn tới lượng nước sạch được sử dụng trong sinh 

hoạt hàng ngày ngày càng tăng 

+ Ý thức sử dụng của con người: còn phung phí nước sạch, chưa khai thác hợp lí.  

- Lựa chọn các phương tiện hỗ trợ. 

- Xem lại các yêu cầu nói và nghe trong thảo luận nhóm. 

b) Tìm ý và lập dàn ý 

- Tìm ý: 

+ Kết quả của sự khan hiếm nước sạch: con người không thể sinh sống mà thiếu đi nước.  

+ Nguyên nhân dẫn đến sự khan hiếm nước sạch: 

Nước ngọt không phải là vô tận và đang ngày càng cạn kiệt do bị nhiễm bẩn và chịu ảnh hưởng 

biến đổi khí hậu bởi chính con người gây ra. 

Do dân số và nhu cầu sử dụng ngày một tăng dẫn tới lượng nước sạch được sử dụng trong sinh 

hoạt hàng ngày ngày càng tăng 

Ý thức sử dụng của con người: còn phung phí nước sạch, chưa khai thác hợp lí.  

- Lập dàn ý: 

+ Mở đầu: Hiện nay nước sạch ngày càng khan hiếm, cuộc sống của con người bị ảnh hưởng.  

+ Nội dung chính:  

 Nước ngọt không phải là vô tận và đang ngày càng cạn kiệt do bị nhiễm bẩn và chịu ảnh 

hưởng biến đổi khí hậu bởi chính con người gây ra. 

 Lượng nước sạch được sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày ngày càng tăng do nhu cầu của 

con người và dân số tăng. 

 Ý thức sử dụng của con người còn phung phí nước sạch, chưa khai thác hợp lí. 

 Con người không thể sinh sống mà thiếu đi nước. 

+ Kết thúc: Có rất nhiều nguyên nhân, nếu chúng ta không ý thức hơn trong việc sử dụng nước 

ngọt thì sự sống của loài người sẽ bị hủy diệt. 

c) Nói và nghe  
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Chúng ta biết rằng các châu lục được bao quanh bởi đại dương rộng lớn. Thế nhưng đó là nước 

mặn - nước mà con người không thể sử dụng. Lầm tưởng của chúng ta đó là nghĩ số nước ngọt là 

vô tận. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc nước sạch ngày càng khan hiếm và do đó mà cuộc 

sống của con người bị ảnh hưởng. 

Nước sạch đã ít mà chúng lại ngày càng bị nhiễm bẩn bởi chính con người gây ra. Những rác 

thải sinh hoạt thải trực tiếp ra sông ngòi, ao hồ,… đã khiến nguồn nước sạch ô nhiễm. Trong 

nhiều năm qua, nạn chặt phá rừng bừa bãi đã gây ra những hiểm họa làm biến dạng hệ sinh thái, 

tăng nguy cơ khan hiếm nước, đất bị xói mòn, thoái hóa. Theo các chuyên gia, tốc độ nạn phá 

rừng hiện nay sẽ dẫn tới 2 tỷ người, tức 20% dân số thế giới bị thiếu nước vào năm 2050. Hầu 

hết số người chịu cảnh thiếu nước này sống tại các quốc gia đang phát triển. Ngoài ra, nguồn 

thực phẩm cũng có nguy cơ bị đe dọa vì nước dùng để tưới tiêu cũng trở nên khan hiếm (6). Bên 

cạnh đó, sự nóng lên của Trái đất khiến nạn hạn hán kéo dài, tình trạng mực nước biển dâng lên, 

đồng nghĩa với việc cạn kiệt nguồn nước ngọt quý hiếm tại một số nơi, khu vực trên thế giới. 

Như các bạn đã biết, thế giới đang xảy ra bùng nổ dân số. Chính vì có quá nhiều người trên trái 

đất cộng thêm việc nguồn nước sạch bị nhiễm bẩn do rác thải của con người  mà nước ngọt để sử 

dụng đnag ngày càng giảm, không đủ đáp ứng cho nhu cầu sử dụng của con người.  

Sự cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước cũng như sự khan hiếm nguồn nước ngày càng trầm trọng do 

chưa thực sự có các biện pháp quản lý tốt nguồn tài nguyên nước. Tài nguyên nước hiện vẫn 

chưa được công nhận giá trị đầy đủ và công tác quản lý còn lỏng lẻo. Hầu hết các quốc gia đều 

chưa có nhiều hệ thống giám sát thích hợp cho cả khối lượng lẫn chất lượng nước và đặc biệt là 

việc sử dụng nước lãng phí. 

Con người không thể sinh sống mà thiếu đi nước sạch được, Thẳng thắn hơn là chúng ta phụ 

thuộc vào nước sạch thì mới có thể tồn tại được. Nếu nhân loại không biết thay đổi ý thức bản 

thân, hạn chế lãng phí, sử dụng một cách tiết kiệm thì chúng ta sẽ không thể tồn tại được.  

Vậy như tôi vừa trình bày thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng khan hiếm nước sạch. 

Và phần lớn đến từ con người. Nếu chúng ta không ý thức hơn trong việc sử dụng nước ngọt thì 

sự sống của loài người sẽ bị hủy diệt. 

d) Kiểm tra và chỉnh sửa 

- Người nói: 

 Kiểm tra lại nội dung có nêu đúng và đủ các nguyên nhân dẫn đến kết quả của sự việc 

không? 

 Rút kinh nghiệm về cách phát biểu và sửa lỗi trong phát biểu, thảo luận nhóm.  

- Người nghe: 

 Xem xét kết quả tiếp nhận thông tin: Người nói nêu ra những nguyên nhân nào? Còn 

thiếu nguyên nhân nào? Lí giải như thế nào? 

 Tự xác định các lỗi về thái độ khi nghe và phát biểu, thảo luận. 
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~/~ 

Với toàn bộ tài liệu hướng dẫn soạn bài Thảo luận nhóm về một vấn đề trang 107 Ngữ Văn 6 tập 

2 sách Cánh diều, hi vọng các em sẽ chuẩn bị bài học tốt nhất trước khi tới lớp. Chúc các em học 

tốt! 


