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Trả lời câu hỏi bài tập 2 phần VIẾT trang 24 SBT Ngữ văn 6 Kết nối tri thức với cuộc 

sống tập 2 

 

Phương pháp: Liên hệ bản thân và trình bày ý kiến 

Lời giải chi tiết: 

   Sự cảm thông chia sẻ trong cuộc sống chính là điều đem lại nhiều ý nghĩa lớn lao nhất đối 

với con người. Cảm thông là biết rung cảm trước những vui buồn của người khác, đặt mình 

vào hoàn cảnh của người khác để hiểu và cảm thông với họ. Chia sẻ là cùng người khác san 

sẻ vui buồn, những trạng thái tình cảm, tâm hồn với nhau; cả sự chia sẻ những khó khăn về 

vật chất, giúp nhau trong hoạn nạn... Khi ta học được cách cảm thông và chia sẻ tức biết sống 

vì người khác cũng là lúc mình nhận được niềm vui; ta cảm thấy cuộc đời này thật tuyệt vời. 

Nếu ai cũng biết học cách cảm thông và chia sẻ thì trái đất này sẽ thật là tốt đẹp và hưng 

thịnh biết bao. Cuộc sống đầy rẫy những khó khăn vì vậy cần lắm những tấm lòng cảm thông, 

sẻ chia. Sẻ chia về vật chất, giúp đỡ người khác khi khó khăn, hoạn nạn. Sẻ chia về tinh thần 

qua ánh mắt, nụ cười, lời an ủi, chúc mừng, đôi khi chỉ là sự im lặng cảm thông, lắng nghe 

những tâm sự của người khác. Ngày nay, còn một số bộ phận người không muốn chia sẻ cảm 

thông với người khác, đó là lối sống ích kỉ mà chúng ta không nên có. Cuộc sống sẽ đẹp vô 

cùng khi con người biết đồng cảm, sẻ chia. Đó cũng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. 
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Viết đoạn văn trình bày ý kiến của em về vấn đề: Cần biết cảm thông với người khác. 


