
Viết đoạn văn ngắn về chủ đề môi trường, có sử dụng thành ngữ nhiều như nước 

 

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 Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật với yêu cầu: "Viết đoạn 

văn ngắn (khoảng 8-10 dòng) về chủ đề môi trường, có sử dụng thành ngữ "nhiều như nước""  

Câu hỏi 

Viết đoạn văn ngắn (khoảng 8-10 dòng) về chủ đề môi trường, có sử dụng thành ngữ "nhiều như 

nước". 

Trả lời câu hỏi 6 trang 53 SGK Ngữ Văn 6 tập 2 Cánh Diều 

Viết đoạn văn ngắn về chủ đề môi trường có sử dụng thành ngữ nhiều như nước 

  Nhiều như nước vốn là câu thành ngữ dân gian quen thuộc khi chúng ta muốn so sánh sự vật 

nào đó giàu có, dồi dào. Nhưng câu thành ngữ này chỉ đúng khi so sánh với lượng nước mặn trên 

trái đất. Lượng nước trên đại dương khiến cho mọi người đnag lầm tưởng rằng chúng ta sẽ không 

bao giờ thiếu nước nhưng thực tế lượng nước ngọt mà chúng ta có thể sử dụng đang ngày một ít 

đi do: Sự gia tăng dân số và quá trình đô thị hóa thời gian qua đã và đang gây sức ép đến chất 

lượng nước trong các lưu vực sông. Nguồn nước bị ô nhiễm đang là nguyên nhân chính khiến 

cho nước trong hệ thống thủy lợi không thể quay vòng, tái sử dụng. Ô nhiễm môi trường nước đã 

và đang gây ra những thiệt hại kinh tế cho sản xuất nông nghiệp và khai thác, nuôi trồng thủy 

sản. Gia tăng nhu cầu sử dụng nguồn nước, cùng vấn đề ô nhiễm nguồn nước làm phát sinh các 

mâu thuẫn, xung đột trong xã hội. Chính vì thế bảo vệ nguồn nước chính là trách nhiệm của 

chính cũng ta, của toàn hành tinh này. 

~/~ 

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-vi-sao-chung-ta-phai-doi-xu-than-thien-voi-dong-vat-canh-dieu
https://doctailieu.com/soan-van-6-sach-canh-dieu

