
 

 

 

 

 

 

 

 

Văn mẫu văn bản Khan hiếm nước ngọt trang 51 SGK Ngữ văn – Cánh diều 

 

 

Phương pháp: Tham khảo văn bản Khan hiếm nước ngọt hoặc liên hệ thực tiễn 

Cách giải: 

    Như chúng ta đã biết, nước là nguồn tài nguyên quý giá và cần thiết đối với sức khỏe con người. Nước 

chiếm đến tỉ lệ 70-80% trọng lượng cơ thể. Nước có khả năng cung cấp nguồn khoáng chất, vận chuyển chất 

dinh dưỡng, oxy cần thiết cho các tế bào, nuôi dưỡng tế bào trong mọi hoạt động của cơ thể. Nước sạch có 

chứa nhiều chất khoáng có lợi cho sức khỏe. Nước trong cơ thể có tác dụng điều hòa thân nhiệt cân bằng ở 

ngưỡng 370C, thân nhiệt của chúng ta sẽ tự động điều chỉnh khi thời tiết thay đổi nóng lạnh nhờ có nước. 

Nước chuyển đổi thức ăn thành năng lượng, giúp đào thải các độc tố, các chất cặn bã cơ thể không thể hấp 

thu được thông qua đường nước tiểu và phân. Nước còn làm trơn các khớp xương, giúp xương khớp hoạt 

động nhịp nhàng, trơn tru và tránh tổn thương. Trong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày chúng ta đều phải sử 

dụng nguồn nước sạch từ ăn uống, vệ sinh, tắm rửa, giặt giũ,… cũng như sử dụng trong sản xuất nông 

nghiệp, công nghiệp… Nguồn nước sạch mà chúng ta đang sử dụng phổ biến hiện nay gồm: nước máy, nước 

giếng đào, khoan, nước uống đóng chai, nước đã qua xử lý bằng hệ thống lọc đã được công bố về chất 

lượng… Trước những tác dụng quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe, mỗi chúng ta nên sử dụng nước 

một cách khoa học, không nên lãng phí nguồn tài nguyên nước.  
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Viết đoạn văn trình bày về sự quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe con người 

 


