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Văn mẫu văn bản Điều không tính trước trang 70 SGK Ngữ văn – Cánh diều 

 

 

 

Phương pháp: Tham khảo văn bản Điều không tính trước và liên hệ thực tiễn 

Cách giải: 

    Trong cuộc sống, sự bình tĩnh sẽ giúp con người giải quyết mọi vấn đề một cách văn minh và đúng đắn 

hơn cả. Bình tĩnh là gì, tại sao nó lại cần thiết phải có trong cuộc sống của mỗi con người? Bình tĩnh là luôn 

giữ được thái độ bình thường, làm chủ được hành động, không hốt hoảng, không luống cuống, không nóng 

vội. Trong mọi trường hợp xảy ra luôn giữ cho mình một trạng thái bình thường để có thể bình tĩnh xử lý, 

suy xét một cách kĩ càng trước khi hành động. Luôn đặt lợi ích chung lên trên để suy xét, đánh giá tình 

huống để đưa ra hướng giải quyết làm sao cho có lợi nhiều nhất. Trong giao tiếp, con người cũng cần phải 

bình tĩnh để đưa ra lời nói, phát ngôn đúng mực để đem lại niềm tin cũng như sự thoải mái với nguồi khác. 

Là một người bình tĩnh, ta sẽ có thái độ sống rất tích cực, lạc quan. Chúng ta sẽ không gặp khó khăn hay trở 

ngại khi giải quyết bất kì một tình huống nào. Dù trường hợp xấu có xảy ra chúng ta cũng giữ được trạng 

thái bình tĩnh từ trong suy nghĩ đến hành động. Nếu chúng ta nóng vội, bồng bột trong cuộc sống, chúng ta 

sẽ trở nên tiêu cực, mất kiểm soát và không xử lý được các vấn đề. Bình tĩnh là đức tính cần có của con 

người và chúng ta cần rèn luyện để có, nó sẽ giúp chúng ta đạt được thành công trong cuộc sống. 
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Qua văn bản “Điều không tính trước”, hãy viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về sự bình tĩnh cần có trong 

cuộc sống 


