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Sưu tầm tuyển chọn những bài văn mẫu hay chủ đề Nghị luận xã hội bàn về giá trị 

của bản thân - Văn mẫu lớp 12. 

Đề bài: Nghị luận xã hội về giá trị của bản thân. 

Bài văn hay nhất của học sinh khối 12 

Con người sinh ra không có ai là hoàn hảo, có người tài giỏi, có người kém hơn nhưng ai 

cũng có trong mình những giá trị bản thân cần được tôn trọng. Giá trị bản thân dù lớn lao 

hay nhỏ bé thì nó cũng là yếu tố cốt lõi tạo nên con người bạn, không lẫn với bất kì một 

ai. Và chúng ta, ai cũng cần tự tin và tôn trọng chính bản thân mình cũng như tôn trọng 

những người xung quanh dù họ có là ai đi nữa. 

Có một sự thật mà ai cũng phải thừa nhận rằng, con người ai cũng có khuyết điểm, chẳng 

có ai là tốt đẹp về mọi mặt, được cái này thì mất cái kia, đó là quy luật của cuộc sống 

không ai có thể phủ nhận. Vậy nên chúng ta không được mặc cảm khi bản thân mình 

không phải là một người tài giỏi, vĩ đại. Chúng ta có thể không xinh đẹp nhưng ta lại là 

một đứa con ngoan, ta có thể không hát hay nhưng ta lại nấu ăn giỏi, cũng có thể ta 

không học giỏi nhưng ta là chịu khó, siêng năng… Ai cũng có ưu điểm và nhược điểm 

riêng, hiểu được điều này, con người sẽ thêm tự tin hơn về bản thân mình cũng như nhìn 

người khác bằng ánh mắt tôn trọng, dù họ có nhiều khuyết điểm cũng không được phép 

chê bai, khinh thường. Vì chúng ta biết rằng, dù là ai, dù lớn lao hay nhỏ bé cũng đều có 

những giá trị riêng của bản thân để ta tôn trọng họ hơn. Ta sẽ thấy được những điểm 

giống nhau của một danh nhân tài ba với một cậu bé bán vé số hay một bà thím bán cá ở 

chợ. Mỗi người một nghề nghiệp, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng ở họ đều 

có chung giá trị của bản thân mình để ai cũng phải tôn trọng, ai cũng phải công nhận. 

Trong cuộc sống, con người luôn sống trong những câu hỏi về giá trị của chính mình. 

Hàng loạt những câu hỏi luôn được đặt ra như; Mình đang đứng ở vị trí nào? Mình là 

người như thế nào trong mắt mọi người? Hay phải làm sao để nhận được sự tôn trọng của 

những người xung quanh? Chúng ta cứ sống và tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi 

đó. Hiểu và tìm kiếm giá trị bản thân là nhu cầu chính đáng của con người bởi vì “Biết 

mình biết ta trăm trận trăm thắng”, nhưng mỗi người lại có cách nhìn nhận khác nhau. Có 

những người tự tin thái quá, luôn đề cao bản thân mình, họ cho rằng họ luôn là nhất, nếu 

họ đứng thứ hai thì cũng chẳng có ai đứng ở vị trí số một. Chính vì tự tin thái quá và tự 

phụ nên họ có cái nhìn không đúng về giá trị của những người xung quanh. Vì họ cho 

rằng mình là nhất nên họ thường coi thường người khác, cho rằng suy nghĩ hay hành 

động của mình đều là đúng và buộc người khác phải nghe theo. Họ tự phụ không nghe 

bất cứ ai, luôn làm theo ý mình, không có sự phối kết hợp với người khác. Ngược lại có 

những người lại vô cùng tự ti với chính bản thân họ. Họ luôn cảm giác mình là người 

kém cỏi, không làm được trò trống gì. Chính sự tự ti đã làm cho họ trở nên rụt rè, không 

dám khẳng định cái tôi. Có những người, họ có thể làm được nhưng họ lại sợ hãi, lo lắng 

rằng mình không thể cho nên nhiều tài năng của họ luôn bị chôn vùi. Có những người họ 
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thừa sức để làm được nhưng vì mặc cảm, tự ti nên họ chỉ biết im lặng và đứng nhìn người 

khác. Và cứ thế, họ dần dần chôn giấu giá trị của chính mình, khép mình vào cái vỏ do họ 

tự tạo nên. Mỗi người có một cách nhìn nhận, một cách thể hiện khác nhau về giá trị của 

bản thân. Dù là ai thì cũng nên bộc lộ hết khả năng của mình, đúng thì mọi người tán 

dương, sai thì sửa chữa để rút ra kinh nghiệm. Dù có thế nào thì cũng hãy sống hết mình. 

Giá trị bản thân không nằm ở việc bạn làm gì, có chức tước gì hay là kiếm được bao 

nhiêu tiền, nó cũng không nằm ở một kết quả nhất thời mà chính quá trình ta chinh phục 

cái đích mới là sự thể hiện rõ ràng nhất của giá trị con người. Có những người sinh ra 

không có trí thông minh cực đỉnh nhưng suốt quãng đường học tập họ luôn chăm chỉ, 

chịu khó vươn lên. Chính sự miệt mài không quản khó khăn đã để lại trong lòng người 

khác một sự kính nể và tôn trọng. Có những người, làm chức to, ông này bà kia nhưng lại 

không nhận được sự tôn trọng của người khác. Bởi vì sao? Chức tước đó là do họ mua 

chuộc bằng tình, bằng tiền và do những mối quan hệ không sòng phẳng. Thực chất thì họ 

không có đủ khả năng và trí tuệ để có thể làm được công việc đó. Ở một địa vị cao sang 

nhưng không thanh liêm thì người khác cũng nhìn vào bằng con mắt khinh thường, chế 

giễu. 

Giá trị của bản thân được gây dựng bằng chính đôi bàn tay của chủ thể. Chẳng ai quan 

tâm bạn bắt đầu, xuất phát ở chỗ nào và cái đích bạn đạt được có cao hay không, chỉ cần 

quá trình bạn đi đến mục đích nó được xây dựng trên chính nỗ lực và ý chí của bạn. Con 

đường đi đến thành công chưa bao giờ là bằng phẳng và dễ dàng, nó đầy rẫy những gian 

nan và thử thách. Chính quá trình vượt qua khó khăn ấy con người mới bộc lộ phẩm chất 

và giá trị bản thân mình. Đừng đánh giá một ai đó qua cái nhìn mà bạn thấy trước mắt, 

hãy suy xét thật kĩ lưỡng thực chất bên trong của chúng, bởi vì giá trị sẽ chẳng bao giờ là 

kết quả ở một thời điểm nhất định, nó là cả một quá trình, một con đường dài mà con 

người phải trải qua bằng chính sức lực và đôi chân của mình. 

Hiểu được giá trị bản thân, chúng ta phải không ngừng cố gắng học tập để hoàn thiện 

mình. Biết nhìn nhận đúng đắn về vị trí của mình, không nên quá tự tin nhưng cũng đừng 

quá tự ti. Hãy sống bằng chính con người bạn, đừng sống vì người khác cũng đừng cố 

làm hài lòng tất cả mọi người, đó là điều không thể và cũng không cần thiết. Chỉ cần ta 

sống chân thành và hài lòng về bản thân, như vậy là đủ rồi. 

Một số bài văn mẫu bàn về giá trị của bản thân 

Bài mẫu số 1: 

    Cuộc sống của chúng ta là một hành trình dài tìm kiếm và khẳng định giá trị của bản 

thân. Liệu bạn đã hiểu đúng giá trị của bản thân mình, liệu giá trị bản thân là ở vẻ ngoài 

hào nhoáng. Nhưng “Cái giá trị của một người không đo bằng địa vị, bằng cấp mà đo 

bằng sự ích lợi của người đó đối với đồng bào, xã hội ngoài công việc mà người đó làm 

để mưu sinh”. 
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    Giá trị bản con người là ở những nội lực sẵn có trong mỗi cá nhân, là trí tuệ, sắc đẹp, 

nhân cách,… Giá trị của một con người còn là những việc làm cụ thể mà con người đó 

dùng để phục vụ cộng đồng, xã hội. Giá trị của con người không phải chỉ toát lên ở sắc 

đẹp, những khối tài sản khổng lồ người đó sở hữu mà quan trọng nhất vẫn là toát lên ở 

nhân cách cao đẹp, lối sống vị tha, sẵn sàng hi sinh, phục vụ cho cộng đồng, dân tộc. 

    Trong cuộc sống, ngoài sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, mỗi chúng ta cần phải ý 

thức được giá trị của bản thân mình. Khi bạn ý thức được giá trị của bản thân tức là khi 

bạn đã biết được điểm mạnh, điểm yếu của chính mình. Và lúc ấy bạn sẽ biết làm thế nào 

để phát huy tối đa những tiềm lực vốn có của mình và sửa chữa những khuyết điểm còn 

tồn tại. Đồng thời khi đã biết những điểm mạnh của bản thân cũng giúp chúng ta tự tin 

trong hành động, luôn luôn cố gắng để đạt tới cái đích mà mình đã lựa chọn. Ngược lại, 

nếu đến chính giá trị của bản thân mình bạn cũng không hiểu thì thật khó để lựa chọn 

được con đường đúng đắn, thiếu tự tin với chính quyết định của mình. Và từ đó cũng dễ 

dàng gặp thất bại. 

    Giá trị của mỗi con người không nằm ở khối tài sản khổng lồ mà anh ta có được. Nếu 

một người có khối tài sản lớn, mỗi năm kiếm hàng triệu đô, nhưng lại chỉ biết nghĩ cho 

mình, không biết nhường cơm, sẻ áo cho những người có số phận bất hạnh, lúc đó giá trị 

của bạn vẫn chưa được khẳng định. Ngược lại, một người có tài sản ít hơn, nhưng có trái 

tim nhân hậu, luôn giúp đỡ những người quanh mình, để cuộc sống của mọi người được 

tốt đẹp hơn. Chỉ khi ấy con người mới khẳng định được giá trị của mình. Như vậy, giá trị 

của con người không phải số tiền anh tích lũy được mà là cách ứng xử nhân văn của anh 

ta với số tiền mà anh ta làm ra. 

    Giá trị của một con người cũng không nằm ở nhan sắc mà họ sở hữu. Trước hết, ta 

cũng cần khẳng định rằng, nhan sắc cũng là một giá trị riêng của con người, nhưng nó 

không phải là yếu tố chính, yếu tố quyết định làm nên giá trị đích thực của một con 

người. Vì nhan sắc cũng sẽ tàn phai theo năm tháng, chỉ có những việc bạn phục vụ cộng 

đồng là còn mãi với thời gian. Bởi vậy mà ông cha ta đã có câu: “Trăm năm bia đá cũng 

mòn/ Nghìn năm bia miệng vẫn con trơ trơ” là cũng vì lẽ đó. Nếu bạn làm được những 

việc tốt, phục vụ cộng đồng xã hội chắc chắn tiếng thơm sẽ lưu danh muôn thuở. 

    Albert Einstein, cha đẻ của ngành vật lí hiện đại, với thuyết tương đối của mình đã tạo 

ra một cuộc cách mạng lớn trong ngành vật lí hiện đại, là kim chỉ nam của lĩnh vực khám 

phá vũ trụ. Thomas Alva Edison với hơn một nghìn phát minh, trở thành nhà khoa học vĩ 

đại nhất của lịch sử loài người,… Và rất nhiều nhà khoa học khác, có những đóng góp to 

lớn, vĩ đại cho sự phát triển của xã hội hiện đại. Còn ở đất nước ta không thể không nhắc 

đến chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã đem lại ánh sáng của tự do, hạnh phúc cho dân 

tộc, giải phóng dân tộc ta khỏi khiếp lầm than, nô lệ. Những con người vĩ đại này, hàng 

ngàn, thậm chí hàng vạn năm sẽ mãi được mọi người nhớ đến và biết ơn những gì họ đã 

đóng góp cho nhân loại. Như vậy, ta có thể thấy rằng, giá trị đích thực của một con người 

là nằm ở những gì anh ta đã cống hiến, phục vụ cho cộng đồng, xã hội. 
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    Mỗi cá nhân là một thực thể riêng biệt, độc đáo, mỗi người có giá trị riêng. Có những 

người ngay từ khi sinh ra đã có những ưu điểm nổi trội, nhưng lại có những người cần 

rèn luyện, phấn đấu để tạo ra giá trị đích thực của mình. Dù là giá trị sẵn có hay cố gắng 

xây dựng thì mỗi chúng ta hàng ngày hàng giờ vẫn phải không ngừng nỗ lực, cố gắng, 

rèn rũa bản thân để khẳng định được giá trị của chính mình. 

    Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, cách để các bạn tạo ra giá trị bản thân 

không gì khác chính là học tập, tu dưỡng đạo đức. Hãy là con ngoan, trò giỏi, nhiệt tình 

giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ, hăng hái tham gia các hoạt động phong trào để trau dồi kĩ 

năng cho chính mình. Rèn luyện bản thân ở thời điểm hiện tại chính là cách để bạn khẳng 

định giá trị của mình ở tương lai. 

    Hành trình để khẳng định giá trị của chính mình không hề là hành trình đơn giản. Mà 

nó là một hành trình đầy khó khăn, gian khổ, hành trình của khẳng định tri thức và rèn 

luyện nhân cách. Không có quả ngọt nào được hưởng thụ mà không phải trải qua đắng 

cay, thất bại, và hành trình đi đến giá trị của mình cũng vậy. Bản thân mỗi người cần nỗ 

lực, cố gắng hết mình để tìm thấy giá trị đích thực của bản thân. 

Bài mẫu số 2: 

Con người có rất nhiều cung bậc cảm xúc, vui buồn giận hờn, tất cả mọi cung bậc đều 

được thể hiện rõ ràng trong tình cảm của con người, chính lý do đó mà chúng ta luôn trân 

trọng những giá trị của bản thân, những khoảnh khắc đã đem lại cho chúng ta niềm hạnh 

phúc. 

Hạnh phúc là cung bậc cảm xúc cao nhất của con người khi đạt được một điều gì đó vui 

vẻ, hữu ích, tất cả những cảm xúc đó đều được tạo nên nhờ những giá trị cao quý từ bản 

thân, từ sự cố gắng học hỏi, nâng cao kĩ năng, cũng như trách nhiệm của mình với công 

việc, với cuộc sống. Tất cả những việc làm hữu ích đem lại cho chúng ta giá trị của cuộc 

sống, đều tạo cho chúng ta niềm vui, sự hạnh phúc và những mong ước trong cuộc đời 

của mỗi người. 

Hạnh phúc là cung bậc mà ai ai cũng khao khát và theo đuổi chúng, như một nhà văn 

nước ngoài đã từng nói: “Thành công không phải là chiếc chìa khóa để mở ra hạnh phúc, 

mà là hạnh phúc là chiếc chìa khóa mở ra thành công”. Chính lý do đó chúng ta cũng có 

thể thấy được, hạnh phúc là niềm tin, là động lực, là giá trị cao lớn tạo nên hạnh phúc, giá 

trị đó thật đáng quý, đáng được trân trọng mỗi ngày. 

Niềm hạnh phúc của mỗi người là khác nhau, tuy nhiên đều có điểm chung đó là sự thăng 

hoa, niềm vui sướng, và thỏa mãn một điều gì đó trong cuộc sống. Như chúng ta đều thấy 

trong cuộc sống có rất nhiều người đạt được những điều đó, nó tạo nên một cái gì đó 

riêng biệt, mới lạ, tạo ra được nhiều điều có ý nghĩa, giá trị cho cuộc sống của mình. 
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Hạnh phúc của mỗi chúng ta là được hưởng thụ giá trị cuộc sống, nhiều người chỉ có 

niềm hạnh phúc nhỏ nhoi là có đủ cơm ăn áo mặc, nhưng ngày nay khi xã hội ngày càng 

phát triển, hạnh phúc còn được đắn đo và thể hiện qua những cung bậc cảm xúc riêng, họ 

được tận hưởng cuộc sống, được ăn sung mặc sướng, được đi chơi, đó là niềm hạnh phúc. 

Có thể thấy hạnh phúc là giá trị to lớn làm nên giá trị cho con người, niềm hạnh phúc có 

thể được cân đo bằng niềm vui, sự hạnh phúc, được thỏa mãn những cung bậc cảm xúc 

riêng, được thể hiện bằng những điều mới lạ, bằng những điều sáng tạo và phát triển 

mạnh mẽ hơn. Niềm vui, sự hạnh phúc đó được thể hiện trong cuộc sống, giá trị đó được 

tạo nên nhờ những giá trị của cuộc sống, biết sống đúng nghĩa được sống. 

Như một người nước ngoài đã nói: “Chúng ta không tính chúng ta sống được bao nhiêu 

năm cuộc đời, mà số năm cuộc đời được tính bằng số năm chúng ta đã có những đóng 

góp cho cuộc đời này”. Quả đúng như thế, tạo hóa tạo cho chúng ta sự sống, nhưng sống 

như thế nào, quyết định cuộc sống như thế nào đấy lại là việc mà chúng ta nên làm cho 

cuộc đời của mình. 

Sống ý nghĩa, hạnh phúc, đó là giá trị tạo nên niềm tin, sự hạnh phúc, giá trị cao đẹp cho 

cuộc đời của mình, cuộc sống luôn được tạo nên nhờ những đóng góp, những cống hiến 

mà chúng ta sống trong cuộc đời của mình. Luôn phát triển bản thân mình mỗi ngày, luôn 

sống đúng đắn, để có được những giá trị cao đẹp cho cuộc đời của mình. 

Hạnh phúc của chúng ta là do chúng ta tạo ra chứ không phải ai khác, chính vì thế, chúng 

ta cần phải nâng cao ý thức, trách nhiệm cũng như giá trị của cuộc sống mỗi ngày, niềm 

tin đó tạo cho mỗi chúng ta biết bao nhiêu niềm tin, sự hy vọng trước cuộc sống, yêu 

thương, và sống có ý nghĩa. 

Hạnh phúc của mỗi chúng ta đều được tạo nên bởi niềm tin, sự quyết tâm và những điều 

mà chúng ta sẽ làm, đó là lý do tại sao con người chúng ta luôn cố gắng vươn lên tạo 

dựng những niềm tin, cố gắng hoàn thiện và đóng góp sức mình cho cuộc sống, để mong 

được niềm vui, sự hạnh phúc. 

Mỗi chúng ta đều phải cố gắng để có được hạnh phúc, cần sống có ý nghĩa, biết làm 

những điều có ích cho xã hội này, đó là những điều có ý nghĩa, mang lại những giá trị to 

lớn, cao đẹp cho cuộc sống, mang lại niềm tin, sự hạnh phúc, và niềm hy vọng cho cuộc 

đời của mình. 

Niềm hạnh phúc, ước mơ, hoài bão luôn được tạo nên nhờ những giá trị to lớn từ cuộc 

sống, biết sống đúng đắn, biết tạo nên giá trị cho chính bản thân của mình, để từ đó có 

được hạnh phúc viên mãn, có được những điều mà chúng ta mong muốn trong cuộc đời 

này. 
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Hạnh phúc là tình cảm vô cùng thiêng liêng, mỗi chúng ta cần phải cố gắng lỗ lực để có 

được niềm hạnh phúc trọn vẹn cho mình và người thân. 
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