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Văn mẫu văn bản Những phát minh “tình cờ và bất ngờ”  trang 98 SGK Ngữ văn – Cánh diều 

 

 

Phương pháp: Đọc kĩ văn bản Những phát minh “tình cờ và bất ngờ” , liên hệ thực tiễn, đọc sách báo và nêu 

suy nghĩ 

Cách giải: 

     Trong số những phát minh được nhắc đến trong văn bản Những phát minh “tình cờ và bất ngờ”, em thích 

phát minh kem que nhất vì mỗi mùa hè đến, khi được ăn kem que giải khát, em cảm thấy rất sảng khoái. Dù 

chỉ là món giải khát nhưng kem cũng giàu vitamin không kém các món ăn bổ dưỡng khác. Trong kem chứa 

vitamin A, B6, B12, C, D và vitamin E. Nó cũng chứa thiamine, riboflavin và niacin, có tác dụng chống oxy 

hóa làm cho tế bào dưới da sinh trưởng nhanh hơn. Ngoài ra, trong kem còn chứa vitamin K giúp ngăn ngừa 

chứng xơ vữa động mạch và tắc nghẽn mạch máu.Trong kem có chứa carbohydrate, chất béo và protein, những 

chất cần thiết góp phần cung cấp năng lượng cho cơ thể. Kem có tác dụng kích thích thrombopoietin - một 

hormone tạo cảm giác hạnh phúc và giảm mức độ căng thẳng trong cơ thể. Kem làm từ sữa có chứa L-

triptophane vốn được xem là một loại thuốc an thần tự nhiên giúp thư giãn hệ thần kinh. Nó cũng giúp ngăn 

ngừa triệu chứng mất ngủ. 
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Qua văn bản Những phát minh “tình cờ và bất ngờ”, em hãy nêu cảm nhận về phát minh mà em thích 

nhất trong số những phát minh được nhắc đến 


