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10 ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG
200 CHỮ

1. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) nghị luận về tính trung thực

      Wiliam Sh.Peare từng nói: “Không di sản nào quý giá bằng lòng trung thực”. Vậy “trung
thực” là gì? “Trung thực” nghĩa là ngay thẳng, thật thà, nói đúng sự thật, không làm sai lệch
sự thật, dám nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm. Trong cuộc sống, người có đức tính trung
thực luôn tôn trọng sự thật, chân lý và lẽ phải. Trung thực là một phẩm chất cao đẹp làm
nên nhân cách con người. Trung thực mang đến giá trị lòng tin làm cho cuộc sống xã hội
và các mối quan hệ trở nên bền vững. Chúng ta luôn trung thực, thẳng thắn thì luôn có kết
quả tốt đẹp vì đem lại lòng tin cho mọi người. Lúc làm sai – người trung thực luôn dũng
cảm nhận trách nhiệm, biết sửa sai. Trung thực làm cho xã hội, cộng đồng luôn trong sạch,
đẩy lùi được sự tha hoá đạo đức. Trung thực làm cho sự gian dối, giả tạo không còn đất
sống. Lòng trung thực mặc dù không đem lại cho ta sự giàu có và quyền lực, nhưng nó
mang đến cho ta một xã hội công bằng và có sự tin tưởng giữa người với người. Ngược
lại, gian dối và không trung thực sẽ biến con người ta thành những kẻ giả tạo, đạo đức con
người dần dần bị hạ thấp, phá bỏ những nét đẹp truyền thống của dân tộc. Cũng qua đây
chúng ta cần rút ra bài học cho mình: là một con người sống trong xã hội hiện đại, đức tính
trung thực là không thể thiếu cho bản thân, cần tích cực rèn luyện đức tính đáng quý này
để hoàn thiện chính mình, trở thành người công dân tốt đưa đạo đức xã hội ngày càng đi
lên, đất nước ngày một phát triển hơn nữa.

2. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) suy nghĩ về hai chữ: Thất bại

      “Thất bại là mẹ thành công” – bạn có đồng ý không? Mới nghe qua có vẻ vô lí vì thất
bại là sự đối lập của thành công vậy tại sao lại là “mẹ” của thành công được? Thành công
là trạng thái mà con người đạt được mục đích mà họ mong muốn. Còn thất bại thì ngược
lại đó là khi chúng ta không đạt được điều mình muốn. Trong câu nói này ý chỉ rằng thất bại
chính là tiền đề để tạo nên sự thành công. Khi bạn thất bại bạn sẽ có kinh nghiệm hơn về
việc đó để rồi sau này có thể hạn chế được mặt tiêu cực và đạt được thành công. Sau thất
bại bạn sẽ có động lực để vực dậy, sửa đổi mặt yếu kém. Cứ như thế thành công sẽ chào
đón bạn. Các nhà khoa học đã phải thất bại rất nhiều trước khi có những phát minh có thể
làm thay đổi cả thế giới. Nhưng nếu khi bạn thất bại mà chán nản, bỏ cuộc để rồi bạn sẽ
không bao giờ đạt được thành công mà bạn mong muốn. Chúng ta cần có ý thức, nghị lực
để khắc phục thất bại và biến nó thành thành công. Thất bại chưa là dấu chấm hết, nó thực
sự kết thúc là khi bạn không có nghị lực sống để giải quyết thất bại. Cánh cửa thành công
luôn chào đón bạn, vậy tại sao bạn không tự đứng lên để Bắt Đầu.

3. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) suy nghĩ về bản lĩnh

      Trong cuộc sống của mỗi con người muốn đạt được thành công, chúng ta không thể
thiếu bản lĩnh. Vậy bản lĩnh là gì và tại sao lại đóng vai trò quan trọng đến vậy? Bởi bản
lĩnh là những vấn đề quyết định một cách độc lập, không vì áp lực bên ngoài mà dễ dàng
thay đổi. Một con người bản lĩnh luôn dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với thử thách
khó khăn và không bao giờ chối bỏ trách nhiệm của mình. Nhờ vậy, trên đường đời với vô
số chông gai, họ luôn giữ cho mình một tinh thần sắt đá, phong thái điềm tĩnh, sự kiên định
đáng ngưỡng mộ và dễ dàng dành được sự tín nhiệm, tôn trọng từ những người xung
quanh. Oprah Winfrey là một tấm gương tiêu biểu. Sinh ra tại một khu ổ chuột, lớn lên với
người cha nghiện ngập, thậm chí đã từng bị xâm hại tình dục, bà vẫn kiên cường vượt qua
mọi định kiến, gian nan để trở thành tỉ phú da màu ở tuổi 40 cũng như truyền cảm hứng
cho biết bao mảnh đời bất hạnh. Tuy nhiên trong xã hội ngày nay vẫn còn một số người
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thiếu bản lĩnh trong cuộc sống, ngại khó, ngại khổ, luôn đổ lỗi cho số phận. Chính vì vậy họ
mãi mãi không bao giờ chạm đến ngưỡng cửa thành công. Bản thân mỗi chúng ta hiểu
được giá trị của bản lĩnh vì vậy cần xây dựng cho riêng mình một bản lĩnh vững vàng bằng
cách không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng sống cũng như nhân cách. Hơn tất thảy, tuyệt
đối không được nhầm lẫn giữa bản lĩnh với sự tự phụ hay bảo thủ. Bởi như John Ruskin
từng nói, “ bản lĩnh là sự hợp nhất của kinh nghiệm, trí tuệ và đam mê trong guồng hành
động”.

4. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) bàn về vai trò của ý chí (Nghị
lực)

      Nếu nói bản lĩnh nghiêng về thực hành thì ý chí chính là phần lý thuyết. Muốn thực
hành thì phải nắm vững lý thuyết mà áp dụng. Có ý chí, con người mới có đủ quyết tâm để
chinh phục những tầm cao mới. Bản thân ý chí vốn không có một định nghĩa cụ thể. Nói
đơn giản, đó là quyết tâm cố gắng vượt qua gian khổ thử thách; còn nói phức tạp, ý chí là
mồi lửa giúp cho bản lĩnh bùng cháy. Ông bà ta có câu “có chí thì nên” cũng là vì lẽ đó.
Chưa nói đến khả năng bạn đến đâu, chỉ riêng việc bạn có cho mình một ý chí sắt đá cùng
niềm tin vững vàng thì bạn đã đi trước người khác một bước! Nhưng, cái gì cũng có cái giá
của nó, ý chí cũng không phải là một ngoại lệ. Để có được một tinh thần thép khi đứng
trước bão tố của cuộc đời, bạn sẽ phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để mài sắt
luyện kim! Vậy nên, người nói được câu “Tôi có ý chí” thì rất nhiều, nhưng người mà hành
động của họ nói lên điều đó thì quả thực không được mấy ai. Những người chỉ mới giáp
mặt cơn lốc xoáy hung tợn đã nhụt chí xin hàng, hay những kẻ sẵn sàng quỳ gối trước
những thế lực mạnh mẽ, tất cả bọn họ suy cho cùng đều là vì thiếu đi cái ý chí cần thiết. Họ
không biết cách tự tạo cho riêng mình một đế chế hùng mạnh. Những người như thế,
chung quy lại, cũng chỉ mãi là kẻ thất bại mà thôi. Còn bạn? Bạn sẽ chọn con đường gập
ghềnh hướng tới tương lai hay biến mình thành một con ốc chỉ biết thu mình trong vỏ? Ý
chí có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người. Ý chí phải gắn liền với
hành động. Nếu bạn có quyết tâm chắc chắn rắng: Bạn có công mài sắt có ngày bạn sẽ tạo
nên chiếc kim, đó chính là thành quả của bạn tạo nên từ sự nổ lực ý chí phấn đấu hành
động trong quá khứ và cả hiện tại.

5. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) suy nghĩ về “Niềm tin"

      Steven Jobs – cựu CEO của đại gia công nghệ Apple – đã nói một câu mà tôi rất tâm
đắc: “Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Nhưng đừng bao giờ đánh mất niềm tin”.
Vậy, niềm tin được nhắc đến trong câu nói trên được hiểu như thế nào? Đó chính là một
trạng thái tinh thần tồn tại trong ý thức của mỗi người, thường gắn với những cảm xúc tích
cực, với ước mơ, khát vọng về tương lai. Trong cuộc sống của tất cả chúng ta, niềm tin
đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bởi trong cuộc sống, chẳng phải lúc nào mọi chuyện cũng
diễn ra tốt đẹp, ai rồi cũng có lúc vấp ngã hay thất bại thảm hại. Rơi vào tình huống ấy, nếu
mất đi niềm tin, sẽ chẳng còn nguồn sức mạnh nào có thể nâng bạn dậy và bước tiếp con
đường đã chọn. Thử hỏi, trong những tháng ngày bôn ba nơi đất khách quê người, thiếu đi
sự tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn cho dân tộc, liệu rằng Bác Hồ có thể tìm
được con đường cách mạng vô sản và dùng nó để giải phóng đất nước ta hay không? Vậy
nhưng, một thực trạng đáng buồn hiện nay là một bộ phận giới trẻ ngày nay quá dễ dàng
gục ngã trước thử thách khó khăn, trở nên tự ti, bi quan. Số khác lại quá tự phụ, dẫn đến
những niềm tin sai lệch, hão huyền về bản thân. Thế hệ trẻ ngày nay cần xa rời những lối
sống như vậy, nghiêm túc học tập và rèn luyện, phát triển các kĩ năng sống và khám phá
được khả năng tiềm ẩn của mình. Bởi chỉ khi biết được mình là ai, mình có thể làm được
những gì, chúng ta mới có thể xây dựng được một niềm tin vững chắc cho tương lai.
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6.  Viết  đoạn  văn  ngắn  (khoảng  200  chữ)  nghị  luận  về  mạng  xã  hội
Facebook

      Hiện nay cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin đã cho ra đời nhiều
mạng xã hội. Nhắc đến mạng xã hội thì không thể thiếu Facebook – một trang mạng rất
quen thuộc đối với thế giới nói chung và Việt Nam ta nói riêng. Không thể không nhắc đến
những gì mà mạng xã hội làm được cho con người: giao lưu, kết bạn, giải trí, quảng bá
thương hiệu, bán hàng…Nhưng chúng ta cũng không phủ nhận những tác hại khôn lường
từ mạng xã hội mang lại. Mạng xã hội đã và đang làm mất quỹ thời gian ngắn ngủi của con
người. Quá tập trung mạng xã hội, chúng ta dường như quên rằng mình phải làm rất nhiều
việc. Quá rong chơi trong thế giới ảo ta quên mất mình cần sống cho mình, cho mọi người
xung quanh. Chính mạng xã hội đang dần dần thủ tiêu mọi giao tiếp của con người. Ngồi
đâu, ở đâu đâu bạn cũng chỉ thấy người ta chúi đầu vào điện thoại và quên đi việc phải trò
chuyện cùng nhau. Đó là chưa nói đến việc những thông tin trên mạng xã hội là thông tin
chưa qua kiểm chứng, thật giả lẫn lộn. Chẳng những gây hại về sức khỏe, sản phẩm công
nghệ này còn tác động tiêu cực về mặt tinh thần của con người, đặc biệt là giới trẻ. Do
nguồn thông tin trên mạng không có ai giám sát, kiểm duyệt nên còn tràn lan rất nhiều
thông tin sai lệch, văn hóa phẩm đồi trụy, trong khi giới trẻ còn chưa đủ nhận thức để sàng
lọc thông tin, dễ dẫn đến nhận thức lệch lạc, kéo theo đó là hành động sai lầm. Bị kẻ xấu
lợi dụng tên tuổi, hình ảnh vào những việc làm phạm pháp gây ảnh hưởng tới uy tín và
lòng tin của người khác. Có nhiều học sinh cũng chính vì nghiện mạng xã hội mà việc học
tập ngày càng đi xuống. Lo sống ảo nên quên mất bản thân cần phải cố gắng trong đời
thực. Bởi vậy chúng ta cần nhận thức được ý nghĩa thực sự của mạng xã hội và cần phải
sử dụng mạng xã hội một cách thông minh và phải làm chủ nó cũng như làm chủ được bản
thân trước những cám dỗ.

7. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) bàn về lòng khoan dung

      Lòng vị tha là biểu hiện cao đẹp nhất của vẻ đẹp tâm hồn con người. Vậy vị tha nghĩa
là gì và đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống? Vị tha chính là sống vì người khác,
không ích kỉ hay mưu lợi cá nhân với xuất phát điểm không gì khác ngoài một trái tim biết
yêu thương đồng loại. Trong công việc, một con người có được đức tính này luôn đặt lợi
ích tập thể lên trên tư lợi cá nhân, không lười biếng, ỷ lại hay tránh né, đùn đẩy trách
nhiệm. Trong quan hệ với mọi người, họ luôn vui vẻ, hòa nhã, biết đồng cảm sẻ chia và sẵn
lòng thứ tha cho lỗi lầm của kẻ khác. Bởi vậy, lòng vị tha giữ một vai trò vô cùng quan trọng
trong đời sống con người. Nó giúp ta tìm được sự bình an, thanh thản trong tâm hồn, giữ
được cảm tình, sự tôn trọng từ những người xung quanh. Đồng thời, lòng vị tha cũng kéo
người gần lại với nhau hơn, góp phần kiến tạo một xã hội lành mạnh và bác ái, nơi độc ác
mưu toan không còn chỗ đứng. Và còn một điều ta luôn phải nhớ, sống vị tha không đồng
nghĩa với việc nuông chiều, dung túng những thói hư tật xấu hay mượn hành động thiện
nguyện để đánh bóng tên tuổi. Bởi chỉ những điều xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn mới có
thể chạm tới trái tim người khác. Mỗi chúng ta hãy học cách lắng nghe, chia sẻ và tha thứ
cho người khác cũng như chính bản thân mình, để lòng vị tha có thể lan tỏa mạnh mẽ và
giúp cho cuộc đời đẹp đẽ, hạnh phúc hơn.

8. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) bàn về Lòng yêu nước

      Nhắc đến các phẩm chất của những người con đất Việt, ta không thể không kể đến tình
yêu nước nồng nàn. Yêu nước không phải một khái niệm xa xôi, trừu tượng. Đó là tình
cảm giản dị, gần gũi nhưng vô cùng thiêng liêng bắt nguồn từ sự trân trọng, nâng niu mà ta
dành cho những sự vật quanh mình, cho những con người ta yêu thương, gắn bó. Biểu
hiện của lòng yêu nước cũng nằm ngay trong ý thức, hành động hàng ngày của mỗi chúng
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ta. Trong thời chiến, nó sục sôi và cuộn trào cùng các cuộc khởi nghĩa, cùng lớp lớp thanh
niên sẵn sàng hi sinh tính mạng khi lên đường nhập ngũ. Trong thời bình, mỗi người thể
hiện tình yêu nước bằng cách chăm chỉ trau dồi tri thức, cần cù lao động và rèn luyện đạo
đức với ước mong đem đến cuộc sống tươi đẹp hơn cho bản thân, gia đình và dân tộc
mình. Cứ như vậy, lòng yêu nước đã truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành
nguồn sức mạnh vô giá, thành sợi dây nối kết trái tim của những “con Lạc cháu Hồng”, giúp
ta có thể lập nên những chiến công “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Chính tình
yêu nước của thế hệ đi trước đã tạo dựng niềm tin cho thế hệ mai sau. Dù thế hệ trẻ có lập
nghiệp nơi đâu trên địa cầu rộng lớn, những con người Việt Nam ta vẫn luôn giữ trong trái
tim mình tình yêu nước nồng nàn, để nhớ, để ngưỡng vọng và cũng để khao khát được
làm điều gì đó cho mảnh đất hình chữ S thân thương Việt Nam.

9. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) nghị luận về lối sống “ảo” ở một
bộ phận giới trẻ hiện nay

      Hiện nay, lối sống “ảo” ở một bộ phận giới trẻ đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của
toàn xã hội. Vậy, “sống ảo” là gì? Nó có tác động như thế nào tới cuộc sống của chúng ta?
Theo tôi, đó là lối sống quá phụ thuộc vào mạng xã hội, thiếu đi sự liên lệ cần có với cuộc
sống thực tại. Lối sống này đã và đang để lại rất nhiều hệ lụy cho một bộ phận thanh thiếu
niên. Trước hết, dành quá nhiều thời gian lang thang trên mạng sẽ khiến ta thiếu đi cơ hội
học tập, giao tiếp trực tiếp với những người xung quanh cũng như gây ra các vấn đề về thể
chất: cận thị, cong vẹo cột sống… Đồng thời, đắm mình trong một thế giới mà mọi thứ đưa
lên đều được chỉnh sửa kĩ lưỡng và đầy hào nhoáng, ta sẽ dễ cảm thấy ghen tị và rơi vào
trạng thái tự ti, bất hạnh. Đó là chưa kể đến một số bị ám ảnh bởi những nút “like”, những
lời khen sáo rỗng trên mạng xã hội để rồi dùng đủ mọi chiêu trò để thu hút sự chú ý. Chẳng
hạn, cách đây không lâu, dư luận từng xôn xao trước sự việc một nam thanh niên nhảy cầu
Tân Hóa sau khi nhận được 40 nghìn lượt thích hay một người khác tự thiêu khi có được
điều tương tự. Đây đều là những hành động mù quáng, gây tổn hại cho bản thân cũng như
tác động tiêu cực tới xã hội. Bởi vậy, tất cả chúng ta cần nghiêm túc lên án những hiện
tượng này, cẩn trọng khi ấn từng nút “like”, từng lời bình luận và trân trọng hơn những giá
trị đích thực của cuộc sống. Mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Hãy sử dụng một cách thông
minh và chắc chắn nó sẽ đem lại cho bạn nhiều lợi ích.

10. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) nghị luận về “Hạnh phúc”

      Cuộc sống này là hành trình không ngừng nghỉ nhằm kiếm tìm hạnh phúc. Vậy hạnh
phúc là gì và có vai trò như thế nào trong cuộc sống của mỗi chúng ta? Hạnh phúc chính là
trạng thái vui vẻ, thoải mái khi chúng ta được thỏa mãn một điều gì đó. Trừu tượng như vậy
nhưng ta có thể tìm được hạnh phúc trong những điều gần gũi và giản đơn vô cùng: một
lời khen của cô giáo, một bức tranh nguệch ngoạc mà đứa trẻ lên ba dành tặng mẹ hay
một bàn thắng vào khung thành đối phương… Hoặc lớn lao hơn, đó là niềm hân hoan rạo
rực khi ta làm nên những điều kì diệu, thỏa ước mơ cháy bỏng bấy lâu: đạt được tấm huy
chương vàng ở đấu trường quốc tế, đỗ vào ngôi trường mơ ước hay mua được căn nhà
đẹp đẽ... Nhưng dẫu là gì chăng nữa, hạnh phúc vẫn mang ý nghĩa quan trọng đối với cuộc
sống của mỗi cá nhân cũng như cả cộng đồng. Nó mang tới cho tâm hồn sự thoải mái,
thanh thản, là nền tảng vững chắc để ta chinh phục những hoài bão lớn hơn. Tương tự, ở
một quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao, con người sẽ gắn bó với nhau hơn, tỉ lệ tội phạm
cũng nhờ vậy mà giảm bớt. Do vậy, thế hệ trẻ cần nhận thức rõ về ý nghĩa thực sự của
hạnh phúc và phấn đấu hết sức để đạt được hạnh phúc, trước là cho bản thân và sau là
cho cả cộng đồng. Muốn làm được điều này, mỗi người phải không ngừng bồi dưỡng trí
tuệ, tạo lập nhân cách để có thể vững vàng trên “con đường kiếm tìm và chia sẻ hạnh
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phúc”. “Mỗi người đều là kiến trúc sư hạnh phúc cho riêng mình”. Vậy nên hãy sống hết
mình với những điều mình muốn và bạn sẽ tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình.
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