
Văn bản Khan hiếm nước ngọt cho em hiểu thêm được những gì? 

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi 6 trang 53 SGK Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều nằm trong nội 

dung bài Soạn bài Khan hiếm nước ngọt sách Cánh Diều với yêu cầu: "So với những điều em 

biết về nước, văn bản cho em hiểu thêm được những gì?"  
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So với những điều em biết về nước, văn bản cho em hiểu thêm 

- Nguồn nước ngọt không phải vô tận: bề mặt Trái Đất mênh mông nước, nhưng đó đều là nước 

mặn, không phải nước ngọt, càng không phải nước sạch mà con người và động, thực vật có thể 

sử dụng được. Nguồn nước ngọt mà chúng ta có thể sử dụng được đang ngày càng bị thiếu hụt 

- Số lượng nước trong sinh hoạt phục vụ con người quá lớn: dân số trên thế giới không ngừng gia 

tăng chính vì vậy nhu cầu sử dụng nước cũng tăng theo. Trong khi đó lượng nước ngọt lại phân 

bổ rất không đồng đều giữa các khu vực. Theo tổ chức y tế thế giới, trên hành tinh đang có 

khoảng hơn 2 tỉ người sống trong cảnh thiếu ngước ngọt để dùng trong sinh hoạt hàng ngày.  

- Nguồn nước ngầm không phải lúc nào cũng khai thác được: Nguồn nước ngọt không phải vô 

tận, không phải cứ dùng hết lại có và đang ngày càng bị nhiễm bẩn bởi rác thải của con người  

- Có những rác thải, chất độc mất rất lâu để phân hủy: con người cùng với sự phát triển kinh tế 

đã thải  trực tiếp ra môi trường đủ thứ rác thải, chất độc. Có những loại rác thải đến cả chục năm 

vẫn chưa phân hủy được như ni-lon, các loại nhựa... Rác thải không phân hủy, chất độc, nước 

thải trực tiếp ra sông, suối, ngấm vào đất vào mạch nước ngầm khiến nguồn nước sạch lại ngày 

càng hiếm. 
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Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 6 trang 53 SGK Ngữ văn 6 tập 2 bộ Cánh Diều, đừng quên tham 

khảo trọn bộ Soạn văn 6 Cánh Diều! 

https://doctailieu.com/soan-bai-khan-hiem-nuoc-ngot-sach-canh-dieu
https://doctailieu.com/soan-van-6-sach-canh-dieu

