
 

Văn mẫu lớp 7 

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 5 ĐỀ 1 

VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH LỚP 7 
Đề bài: Ít lâu nay, một số bạn trong lớp có phần lơ là học tập. Em hãy viết một bài văn để 

thuyết phục bạn: Nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được 

việc gì có ích! 

Bài mẫu 1 

   Việc học tập trong cuộc sống là vô cùng quan trọng. Đây là việc cần thực hiện khi còn 

trẻ và trong suốt cuộc đời sau này. Ít lâu nay, một số bạn trong lớp tôi có phần lơ là học 

tập. Tôi đã cố gắng thuyết phục các bạn và cũng như tự nhắc nhở mình rằng nếu khi ta 

còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích! 

Có ai biết từ "học hành" mang nghĩa gì không? "Học hành" có nghĩa là tiếp thu kiến thức 

của người cô, người thầy, nhưng lí thuyết vẫn chưa đủ, chúng ta phải được thực hành để 

nâng cao tầm hiểu biết. Còn "học hỏi" là sao? Học hỏi là sự chuyên cần trong học tập 

không bất chấp khó khăn, song để kiến thức được bổ sung, ngoài việc học ở trường lớp, 

ta phải học tập những tấm gương hoặc đi đây đó tìm thêm kiến thức mình chưa biết trong 

thiên hạ vì kiến thức của nhân loại bao la, mênh mông như biển cả, còn sự hiểu biết của 

mỗi người chúng ta chỉ như giọt nước. 

Chắc các bạn cũng đã biết về Bác Hồ rồi phải không? Bác Hồ không những giỏi giang 

việc nước, yêu thương dân lành mà còn rất thông minh. Bác Hồ thông minh như vậy 

không phải là do Bác chi tiền để đi học, cũng không phải nhờ ai chỉ bảo trước, lại càng 

không phải là có tài năng bẩm sinh. Bác Hồ thông minh nhờ sợ chịu khó, kiên trì, nhẫn 

nại. Bác tự học lấy mà không cần ai giúp cả. Tiêu biểu trong thời kì mà Bác ra đi để tim 

đường cứu nước, trước mỗi lần dọn dẹp boong tàu, Bác luôn luôn ghi trên tay mình mười 

chữ cái tiếng Anh. Bác không biết thì Bác tra cứu tài liệu, học cho thuộc lòng, vượt chỉ 

tiêu đặt ra thì mới chịu thôi. Cứ như thế, ngày qua ngày, Bác trở nên thành đạt, thông 

thạo ngoại ngữ chẳng khác chi so với một người nước ngoài cả. 

  

Chắc bạn chưa biết rằng học tập giúp người ta vượt qua những khó khăn tưởng chừng 

như không thể vượt qua được. Một ví dụ điển hình cho chúng ta một bài học rất hay 

chính là thầy Nguyễn Ngọc Kí. Thầy ấy bị liệt hai tay từ nhỏ, mọi người ai cũng nghĩ 

rằng: "Chắc tàn đời rồi còn đâu mà học nữa" nhưng thật sự không phải như thế. Dù thầy 

liệt hai tay nhưng thầy vẫn còn yêu việc học tha thiết. "Thua keo này, bày keo khác" – 

mọi người cũng hay nói thế. Thầy viết chữ bằng tay không được, quyết không nản chí, 

thầy liền học cách để viết được chữ bằng chân. Nét chữ đúng là có xấu, nhưng thầy vẫn 

không nản ý chí học tập của mình mà vẫn kiên trì khổ luyện. Nên kết quả đạt được của 

thầy chính là trở thành một người thầy được mọi người quý trọng, có nét chữ thật đẹp. 
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Ông bà ta cũng hay có câu: "Một rương vàng không bằng một nang chữ" để nói cho con 

cháu hiểu rằng tiền bạc không là gì nếu thiếu một cái đầu thông minh... Quả đúng là thế: 

"tiền bạc, công việc có thể kết thúc một ngày nào đó, nhưng sự học vấn thì không bao 

giờ" – Đó là câu nói của một danh nhân nổi tiếng có ý bảo ta rằng, tiền bạc ngày qua 

ngày cứ mất dần, nhưng kiến thức sẽ giúp ta có việc làm nên kiến thức vẫn quý hơn ngàn 

lần tiền bạc: "Học tập là hạt giống của kiến thức, khiến thức là hạt giống của hạnh phúc" 

   Để các bạn không lơ là trong việc học, tôi sẽ chủ động khuyên các bạn trong lớp không 

nên lơ là mà phải tập trung trong học tập hơn. Ta phải chịu khó học khi còn trẻ thì lớn lên 

mới làm được việc có ích, làm được việc lớn được. 

Bài mẫu 3 

   Trong cuộc sống, một trong những bí quyết giúp chúng ta thành công ở tương lai là sự 

bền bỉ, kiên trì học tập. Nếu khi còn trẻ không chịu học tập thì lớn lên chẳng có tương lai. 

   Các bạn ạ! 

   Việc học tập rất cần thiết đối với mỗi con người. Muốn có cuộc sống tốt đẹp thì phải 

học tập. Và cũng chỉ có học tập thì lớn lên mới trở thành người có ích trong xã hội, giúp 

ích được cho đời. Việc học tập không bao giờ đem kết quả xấu cho chúng ta. 

   Các bạn biết không? Hiện nay việc học trở thành vấn đề thiết yếu của cuộc sống. Học 

để làm người, học để có kiến thức và kỹ năng. Học để đáp ứng nhu cầu của thời đại. 

   Bạn ơi, hãy bình tĩnh nhìn ra ngoài xã hội. Cuộc sống đang đi lên, đất nước ta có nhiều 

thầy giỏi, thợ lành nghề, kỹ sư và bác sĩ tài năng đã đóng góp không ít năng lực và sức 

lực của mình cho đất nước. Và chắc chắn rằng cuộc đời của họ sẽ hạnh phúc biết bao. 

Nếu lúc trẻ họ không chịu khó học tập thì làm sao trở thành những con người có ích cho 

đất nước như thế? Nếu lúc trẻ không học thì làm sao họ có thể trở thành người tài giỏi? 

   Các bạn hãy nghĩ xem! Những người thất nghiệp hiện nay phần lớn là những người học 

ít, họ sẽ chán nản biết bao. Một số người không tự chủ sa vào các tệ nạn xã hội, cuộc đời 

họ sẽ không còn ý nghĩa, gia đình họ sẽ đau khổ biết chừng nào. Vậy thì chúng ta hãy 

không giẫm lên dấu chân lạc lối ấy. Hãy tránh xa con đường đầy bóng tối mà họ đã đi 

qua. Chúng ta muốn có một đời sống tự lập, không tẻ nhạt, một cuộc đời có ý nghĩa thì 

bây giờ không nên lơ là học tập. Một người khi còn trẻ không học tập thì lớn lên sẽ chẳng 

làm được việc gì có ích, làm việc gì cũng phạm sai lầm vì thiếu đi nguồn tri thức của sự 

học tập. Điều ấy sẽ làm bạn sợ hãi thực tế, trốn tránh thực tế và suốt đời không bao giờ 

hạnh phúc được. Nếu như lúc ấy bạn muốn học thì đâu còn kịp nữa. 

   Tuổi trẻ đã đi qua, thời gian sẽ không có để bạn học tập. Tất nhiên bạn sẽ không làm 

chủ được số phận của mình, không làm chủ được cuộc đời mình và tất nhiên bạn sẽ 
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không giúp ích được gì cho gia đình cũng như xã hội. Vậy thì lí gì bây giờ bạn lơ là học 

tập. Chúng ta không để bất cứ một nguyên nhân nào tác động đến việc học, không để thời 

gian trôi qua vô ích, phải khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để học. 

   Nếu vì khó khăn trong cuộc sống mà bạn lơ là học tập thì bạn là người hèn nhát trước 

cuộc đời. Bạn phải cố gắng vượt qua để học tốt. Còn nếu những trò chơi vui thú như bi 

da, điện tử hay lối sống xa hoa làm bạn xao lãng việc học thì bạn là người có tội với cha 

mẹ, có tội với tổ tiên, có lỗi với nhà trường và xã hội, bạn là người liều lĩnh, mù quáng, 

có ý phạm sai lầm. Vậy thì bạn phải thức tỉnh lại ngay! chưa muộn đâu các bạn ạ! Bây 

giờ bạn tỉnh ngộ vẫn còn kịp vì mình đang còn trẻ: 

Ai chiến thắng mà không hề chiến bại 

Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần. 

(Tố Hữu) 

   Điều quan trọng là chúng ta phải thức tỉnh đúng lúc. Phải thấy cái sai để rút kinh 

nghiệm trong cuộc sống lao động và học tập. Tuy bây giờ khó khăn, gian khổ nhưng sau 

này ta hạnh phúc biết bao. Không ai có thể thành tài mà khi còn trẻ không học tập. Không 

ai trở thành bậc thầy mà họ là những người không có tri thức. Tương lai của con người 

không dễ gì tươi sáng nếu thiếu đi việc học tập ngày từ hồi còn trẻ. Vậy việc học tập khi 

còn trẻ thật quan trọng biết nhường nào. Đúng như người xưa đã nói: "Không học, không 

khôn, không theo kịp thời thế, dầu đạo đức như thánh hiền thời xưa cũng đều bị đào thải 

trên trường cạnh tranh và xua đuổi vào hàng liệt bại mà thôi". (Phan Quỳnh - Thượng chi 

văn tập) Đặc biệt: "Khi còn trẻ học tập cho thành tài là cách tốt nhất trong trường hợp tỏ 

ra yêu nước". (Giáo sư Hoàng Xuân Hãn) 

   Nói tóm lại, việc học rất cần thiết cho cuộc đời của bạn, của tôi, của tất cả thế hệ trẻ 

chúng ta hôm nay. Chúng ta cần thấy rằng: không có thành công nào tự đến mà không 

trải qua một quá trình kiên trì học tập. Phải có nghị lực vươn lên trong cuộc sống và một 

ước mơ cháy bỏng thì mới có tương lai. Chúng ta không ngừng học tập để trở thành 

người có ích. 

Bài mẫu 3 

   Học hành có tầm quan trọng rất lớn đối với cuộc đời của mỗi con người. Người xưa đã 

nhắc nhở con cháu rằng: "Nếu còn trẻ mà không chịu học hành thì khi lớn lên sẽ chẳng 

thể làm được việc gì có ích". Bên cạnh đó còn có những câu: "Có học thì như lúa như 

nếp, không học thì như rơm như cỏ". Hoặc: "Bất học bất tri lí" (Không học thì không biết 

lí lẽ, lẽ phải). 
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   Suốt lịch sử phát triển mấy ngàn năm, nhân loại đã tích lũy được một kho tàng tri thức 

khổng lồ về tự nhiên và xã hội. Những tri thức ấy được lưu truyền từ đời này sang đời 

khác qua hình thức truyền miệng và chữ viết (sách). Muốn tiếp thu tinh hoa trí tuệ, con 

người chỉ có một con đường duy nhất là học, học suốt đời. 

   Nói đến học là nói đến trí lực, một năng lực suy nghĩ, một trực quan nhạy bén, một tư 

duy hợp lí. Điều ấy hết sức cần thiết cho tất cả mọi người. Chính vì vậy, ngay từ lúc nhỏ, 

bất kì ai cũng phải được học hành. 

   Trong mười hai năm ở trường phổ thông, học sinh được cung cấp những kiến thức sơ 

đẳng của một số bộ môn cơ bản như Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ... Tuy 

thế, học sinh phải chăm chỉ học hành thì mới hiểu và nắm vững kiến thức một cách có hệ 

thống. Nếu lơ là, chểnh mảng, thiếu nghiêm túc trong việc học hành thì rốt cuộc là tốn 

thời gian, tiền bạc mà kết quả thu được chẳng đáng là bao. 

   Thực tế cho thấy là có học có hơn. Mục đích của việc học là nhằm phục vụ cho mọi 

công việc đạt hiệu quả cao. Nếu ta đơn thuần làm việc theo thói quen hoặc kinh nghiệm 

có sẵn thì công việc sẽ tiến triển chậm và chất lượng không tốt. Cách làm như trên chỉ 

thích hợp với các công việc giản đơn, không cần nhiều đến trí tuệ. Còn đối với những 

công việc phức tạp liên quan đến khoa học kĩ thuật thì cung cách làm việc ấy là lạc hậu, 

lỗi thời. Muốn đạt hiệu quả tốt trong mọi lĩnh vực, chúng ta bắt buộc phải học, phải được 

đào tạo chính quy theo từng chuyên ngành và trong suốt quá trình làm việc vẫn phải học 

tập không ngừng, bằng mọi hình thức khác nhau. 

   Trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển với tốc độ nhanh như hiện nay thì tri thức 

(chất xám) của con người là tiền đề vô cùng quan trọng. Có nắm vững lí thuyết, chúng ta 

mới làm được những công việc phức tạp. Có nắm vững lí thuyết, chúng ta mới làm được 

những công việc phức tạp. Lí thuyết khoa học có tác dụng soi sáng, dẫn đường cho kĩ 

năng thực hành, con người sẽ rút ngắn được thời gian mò mẫm, tìm hiểu thực tiễn, do đó 

sẽ tránh được những sai lầm đáng tiếc. 

   Học không chỉ là quá trình rèn luyện tri thức mà còn là quá trình rèn luyện tình cảm và 

đạo đức. Con người ngoài cái trí còn cần có cái tâm. Học là để thấu hiểu những lẽ huyền 

bí của cuộc đời, của vũ trụ chứa đựng trong những công thức toán đơn giản hoặc trong 

những quy luật thịnh suy của một xã hội. Không hòa cái tâm của mình vào trong cuộc 

đời, vào vũ trụ để lắng tìm và cảm nhận thì làm sao có được những tín hiệu mách bảo cho 

trí tuệ con đường đi tới những lẽ huyền diệu và bí ẩn kia?. Như vậy là có biết bao kiến 

thức mới, nhận thức mới về cuộc đời, về thế giới mà chúng ta tìm kiếm được không chỉ 

bằng lí trí mà còn bằng cả tâm hồn. 

   Học cần có cái trí và cũng có cần có cái tâm là vì thế. Học cũng là để sáng thêm cái trí, 

lành thêm cái tâm và để đóng góp tài đức của mình cho sự nghiệp xây dựng đất nước 

mạnh giàu. 
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   Điều quan trọng là đã học thì phải học đều các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã 

hội. 

   Văn, Sử là những môn học cần thiết, nếu không nói là đặc biệt quan trọng để tạo nên 

nhân cách. Nếu chúng ta không coi trọng các môn này thì tâm hồn sẽ khô cứng, vô cảm 

trước con người và cuộc đời mà dẫn đến thái độ dửng dưng trước vẻ đẹp phong phú và sự 

giàu có của lịch sử văn hóa dân tộc. 

   Sẽ không ai trách chúng ta khi chỉ thích học Tin học, Kinh tế, Ngoại ngữ... Nhưng nếu 

chỉ giỏi chữ số mà quên chữ viết, giỏi kĩ thuật mà kém văn hóa thì sẽ là thiệt thòi lớn cho 

mỗi con người. 

   Việc học hành quan trọng như vậy, do đó chúng ta không thể coi nhẹ vai trò của việc 

học hành. Đúng là: "Nếu không có học hành đến nơi đến chốn thì lớn lên, chúng ta sẽ 

chẳng làm được việc gì có ích". 

   Hiện nay, một số bạn trẻ không nhận thức được tầm quan trọng của việc học đối với sự 

thành công hay thất bại của đời người. Nhận thức lệch lạc thường dẫn đến hành động sai 

lầm. Bỏ học đi chơi, giao du với những thành phần bất hảo để rồi bị rủ rê, sa ngã vào con 

đường cờ bạc, chơi bời, hút chích... dần dần những người đó sẽ đánh mất nhân cách, mất 

khả năng làm việc và trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội. Một cuộc sống như thế 

không đáng gọi là cuộc sống của một con người chân chính. Đến lúc nào đó tỉnh ngộ, dẫu 

có ăn năn, hối hận thì cũng đã muộn màng. 

   Những kiến thức mà chúng ta tiếp thu được từ nhà trường, sách vở và cuộc đời nếu đem 

áp dụng vào thực tiễn sẽ mang lại nhiều thành quả tinh thần, vật chất cho cuộc sống của 

bản thân, gia đình và xã hội. 

   Tri thức loài người mênh mông như biển cả ("Bể học vô bờ"). Dẫu chúng ta có miệt 

mài học suốt cuộc đời thì cũng chỉ là tiếp thu được một phần rất nhỏ. Bác Hồ dạy: "Học ở 

trường, học trong sách vở; học lẫn nhau và học ở dân". Lenin cũng từng khuyên thanh 

niên: "Học! Học nữa! Học mãi!". Đó là những lời khuyên chí lí, có giá trị đối với mọi 

thời đại. Nếu không coi trọng việc họ thì chúng ta sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu 

ngày càng cao của đất nước trong giai đoạn mới. 

Bài mẫu 4 

   Trải qua gần một trăm năm dưới ách nô lệ của thực dân Pháp, hai mươi năm chống đế 

quốc Mĩ, nhân dân Việt Nam đã bỏ biết bao công sức, trí tuệ cho sự nghiệp độc lập, tự do 

của Tổ quốc, và hôm nay, trên con đường hội nhập với thế giới, Việt Nam đã trở thành 

một nước công nghiệp hoá, đang trên đà phát triển. Chúng ta có quyền tự hào bởi ta là 

người Việt Nam, được sinh ra trên mảnh đất anh hùng, luôn tồn tại những con người kiên 

cường, bất khuất, đầy trí tuệ, thông minh và sáng tạo. Thế nhưng có khi nào thế hệ tuổi 
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trẻ Việt Nam chúng ta, những người thanh niên sắp là chủ nhân tương lai của đất nước 

trong thời đại mới nghĩ đến những tiến bộ, những mặt còn hạn chế của chính mình, để từ 

đó có những kết luận đúng đắn giúp đất nước ngày càng đi lên, hướng tới một tương lai 

tốt đẹp hơn. 

   Qua thực tế, ta nhận thấy vẫn còn rất nhiều bạn còn mải chơi, bỏ học coi việc học là 

nghĩa vụ nặng nề mà bố mẹ giao cho, chẳng nghiêm túc và tự giác trong học tập,... Đó là 

những con người lười nhác, chỉ hưởng không công, những người còn đang ngủ quên trên 

chiến thắng của dân tộc, chưa xác định được lí tưởng sống đúng đắn. Đó là những biểu 

hiện thật hổ thẹn với quá khứ hào hùng của cha anh, một vấn đề mà hiện nay ta cần phải 

quan tâm và xem xét bởi vì "nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ 

chẳng làm được việc gì có ích". Trong những năm học phổ thông, học sinh được cung 

cấp những kiến thức hết sức căn bản, nhưng nếu chúng ta không chăm chỉ học hành, lơ 

là, chểnh mảng thì sẽ không nắm vững được kiến thức một cách có hệ thống mà còn tốn 

thời gian, tiền bạc và kết quả thu được cũng chẳng đáng là bao, huống chi là cả một kho 

tàng tri thức khổng lồ về tự nhiên và xã hội mà nhân loại đã tích lũy suốt mấy ngàn năm 

lịch sử và những kiến thức tân tiến, hiện đại của khoa học kĩ thuật bây giờ mà nếu chúng 

ta không học thì sẽ trở thành những con người lạc hậu và chậm tiến. Vì thế, việc làm 

trước tiên của thanh niên trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là phải 

học tập, trang bị thật tốt cho mình vốn kiến thức, hiểu biết về thế giới, khoa học và con 

người... Học tập tốt không chỉ giúp ta góp phần xây dựng một đất nước vững mạnh, phát 

triển và phồn vinh mà còn là con đường tốt nhất giúp ta đi đến một tương lai tương sáng 

và tốt đẹp. 

"Học tập là hạt giống của kiến thức 

Kiến thức là hạt giống của hạnh phúc" 

Không chỉ dừng lại ở việc học, thanh niên, học sinh còn phải hoàn thiện bản thân, tu 

dưỡng và rèn luyện về đạo đức. Có lòng thương người và đối xử với người theo lẽ phải, 

đó là nhân nghĩa, là truyền thống cao đẹp của người Việt Nam mà chúng ta cần duy trì và 

phát triển và thiết thực nhất đó là sự kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ, ông bà..., 

quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn với những người xung quanh, cảm thông và sẵn sàng 

giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn, hoạn nạn, luôn có thái độ kính trọng và biết ơn với 

những người đã có công với đất nước... 

Đặc biệt, thanh niên cần tích cực rèn luyện một lối sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa 

các tệ nạn xã hội như cờ bạc, thuốc lá, ma tuý... và những thói hư tật xấu, lối sống lai 

căng, thực dụng, xa rời các truyền thống văn hóa của xã hội bởi chúng có tác hại ghê gớm 

cho bản thân, gia đình, xã hội về tư tưởng đạo đức, sức khỏe, kinh tế, nòi giống... 

"Gạo đem vào giã bao đau đớn, 
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Gạo giã xong rồi trắng tựa bông; 

Sống ở trên đời người cũng vậy, 

Gian nan rèn luyện mới thành công." 

"(Hồ Chí Minh) 

Mỗi người chúng ta đều có những mặt mạnh, yếu khác nhau, không ai là hoàn mĩ cả, mặt 

khác, xã hội luôn không ngừng phát triển, vì vậy, thanh niên phải luôn tự hoàn thiện bản 

thân mình, biết vượt lên mọi khó khăn, trở ngại, biết phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa 

chữa khuyết điểm, học hỏi những điều hay, điều tốt của người khác. Có như thế thì bản 

thân, gia đình, cộng đồng sẽ ngày một phát triển tốt hơn, tiến bộ hơn. 

"Nếu là con chim, chiếc lá 

Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh, 

Lẽ nào vay mà không có trả 

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình?" 

(Tố Hữu) 

Tóm lại, thanh niên chúng ta cần phải phấn đấu học tập, xác định mục tiêu học tập đúng 

đắn, coi việc học tập khoa học kĩ thuật là then chốt, trở thành những nhà khoa học trẻ tuổi 

tương lai, những thanh niên xung phong trong thời đại mới, có kích thích sáng tạo, tìm tòi 

cái mới, ứng dụng lí thuyết vào đời sống thực tế, học hỏi không ngừng, có tình yêu quê 

hương đất nước, nhận lãnh trách nhiệm là người chủ nhân tương lai của đất nước, là 

thành viên ưu tú của xã hội. Song song đó, chúng ta cần tránh xa những cạm bẫy của thói 

hư tật xấu, của tệ nạn xã hội, luôn có ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ phẩm cách 

trong sáng, bảo vệ gia đình, xã hội, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc. 

   Những hành động trên là vô cùng thiết thực trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa này, những điều mà ai trong chúng ta cũng có thể làm được để đất nước ngày càng 

phát triển và có thể sánh đôi với các cường quốc khác, góp phần bảo vệ, xây dựng đất 

nước Việt Nam ngày một giàu đẹp hơn. 

Bài mẫu 5 

   Việt Nam đang hội nhập với thế giới, đòi hỏi những người có năng lực thực sự, am hiểu 

về nhiều lĩnh vực để có thể góp phần xây dựng, phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp. 

Mỗi người cần có vốn kiến thức sâu rộng, giàu kinh nghiệm. Vậy nên việc học tập rất 
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quan trọng với đời sống trong tương lai của chúng ta. Nhưng gần đây trong lớp một số 

bạn có phần lơ là học tập. 

   Như các bạn đã biết vấn đề nghe giảng ở lớp cũng rất cần thiết. Vì nó là điều kiện đầu 

tiên giúp bạn trong việc học bài ở nhà sau đó. Bạn nghĩ: "Ðã là học sinh khi đến lớp chú 

tâm nghe giảng hay không thì cần gì mà phải nhắc suốt!". Không đâu bạn ơi! Nếu tất cả 

các bạn đều "chú tâm nghe giảng" thì tôi có thể quả quyết với bạn rằng: Hầu hết những 

học sinh ấy đều là những học sinh giỏi. Bài giảng họ tiếp thu tốt thì tất nhiên sẽ học bài 

mau thuộc. Nhưng nếu tất cả như vậy, chắc chắn tôi sẽ không viết bài văn này. Vậy thái 

độ nghe giảng của các bạn phải ra sao? Bạn cũng có thể nhìn lên bục giảng, nhìn thầy cô 

chăm chú, tưởng chừng như bạn đã "nuốt" từng lời giảng của thầy cô vậy. Nhưng nếu bạn 

không có nghe gì cả, mà thầy cô hỏi bạn một câu, chắc chắn bạn sẽ lúng túng ngay. Phải, 

bạn sẽ không thể đáp lại câu hỏi của thầy cô một cách chính xác được. Và như vậy là bạn 

chỉ "nhìn" chứ bạn có "nghe" đâu. Ðầu óc bạn mơ màng, bạn đang ngồi ở lớp mà nghĩ tới 

những cuộc chơi ở xa. Nào là chiều nay sẽ đi hồ bơi, đi đánh cầu lông, bóng đá, đi ra 

quán điện tử chơi vào tiếng cho đã... các bạn nữ thì mơ tưởng đến những đồ hàng hiệu, 

hàng mới.v.v... 

Nói chung, bạn đang nhìn thầy cô mà hồn bạn đang "lang thang" một cuộc viễn du nào 

đó chứ không có tại lớp. Thầy cô thì khản tiếng, hết nước bọt để trình bày bài dạy của 

mình, những mong học sinh hiểu sâu, hiểu rộng mà nào được có mấy ai chịu khó nghe! 

Bạn phải biết rằng bạn đang ở trong lớp học, và bạn đang có nhiệm vụ "nghe giảng bài". 

Bạn phải xác định như vậy mới gạt phăng mọi vấn đề khác để tập trung cho việc nghe 

giảng bài. Nếu như bạn không chú tâm nghe giảng thì đâu phải bạn có động cơ đi học. 

Mà động cơ học tập thì đúng là điều rất quan trọng của tuổi trẻ. Vậy bạn phải tự hỏi 

mình. Ta đến lớp để làm gì? Học, học thì phải nghe lời giảng của thầy cô. Nếu không, 

bạn chỉ có tiếng đi học, mang danh là một học sinh, nhưng kỳ thực không phải là học 

sinh. Vì một học sinh thì phải biết học, chăm học và học giỏi nữa. Chịu bao lao nhọc để 

đặt kỳ vọng vào bạn, vậy mà bạn nỡ phụ lòng ba mẹ bạn sao? Dù sau này bạn là ai, bất 

cứ địa vị nào trong xã hội, mà tuổi trẻ bạn chây lười trong học tập là bạn đã mắc nợ với 

đời. Trước nhất là cha mẹ. Sau đến là thầy cô và cuối cùng là với xã hội. Vì bạn sống 

trong lòng xã hội là bạn phải có trách nhiệm phục vụ xã hội. 

   Ai làm ra những phẩm vật cho xã hội? 

   Là con người. 

Muốn làm một con đường phải có kỹ sư tính toán. Cái áo bạn mặc, quyển vở bạn đọc đều 

do tay con người làm ra. Bệnh tật, bạn cần bác sĩ và viên thuốc bạn uống cũng cần dược 

sĩ bào chế. Nhưng tất cả những thành phần đó là ai? Do đâu mà họ được như vậy? Tất cả 

cũng phải học và họ cũng đã trải qua quá trình gian lao để ngày nay có được công thành 

danh toại đó, nhằm góp bàn tay xây dựng và kiến tạo xã hội. Ðó cũng có thể gọi là "trả nợ 

áo cơm", hoàn thành nghĩa vụ đối với xã hội...Ngay bây giờ, còn trẻ đến lớp mà bạn 
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không học thì lớn lên bạn sẽ góp phần gì cho xã hộ? Chắc bạn đã từng nghe câu: "Trẻ mà 

không học, già sẽ ân hận" rồi chứ? 

Nếu bạn đã thực sự chăm chú nghe giảng, nhất định là bạn sẽ nắm chắc kiến thức của bài 

mà bạn vừa tiếp thu. Khi đã tiếp thu kỹ, còn phải biết vận dụng tốt vào bài học, bài làm 

của mình. Tất nhiên nghe, hiểu, nắm được toàn bộ bài dạy, thì việc học bài của bạn sẽ 

mau thuộc một cách dễ dàng. Học bài mau thuộc là một chuyện, ngoài ra bạn cần phải 

nhớ dai. Nhớ chính xác và không lẫn lộn đó là điều cần thiết. Có thể bạn học bài thuộc rất 

mau, nhưng đồng thời cũng mau quên... 

Vậy làm cách nào để bạn có thể nhớ bài được lâu. Bạn phải hiểu bài trước khi học. Muốn 

hiểu kỹ bài bạn phải nghe giảng, vận dụng nhiều phương pháp của riêng bạn để hiểu một 

cách chính xác bài giảng. Học bằng tâm não của bạn chứ không phải "học vẹt". Cũng có 

bạn học rất thuộc nhưng lại không cần hiểu bài, cách học này người ta gọi là "học vẹt". 

Nếu bạn học theo cách thuộc lòng này, thì nguy hiểm cho bạn, vì đây là cách học đối phó, 

thuộc để trả bài cho xong nợ rồi thôi, sau đó bạn chỉ còn là một khối óc rỗng. Muốn tránh 

tình trạng này, bạn nên xác định lại cách học bài của bạn chẳng những sao cho học mau 

thuộc mà còn phải hiểu và nhớ lâu nữa. Nghĩa là phải học bằng khối óc và mọi giác quan. 

Phần quan trọng nhất giúp bạn nhớ lại là tập trung nghe giảng. Ghi chép những đề mục 

hay những phần quan trọng. Tóm tắt nội dung, bài cô đọng nhưng đủ ý. Nghiên cứu bài 

ngay sau khi nghe giảng vì như thế giúp bạn củng cố lại các phần quan trọng hầu khắc 

sâu vào tâm não bạn hơn. Ghi những chi tiết dễ quên ra giấy nháp, bỏ túi rồi lâu lâu mở 

ra xem lại cho tới bao giờ vấn đề đó đã hiểu mới thôi. Với các môn Toán - Lý - Hóa - 

Sinh, nói chung các môn có công thức, bạn càng cần ghi vào giấy nháp bỏ túi để bất cứ 

lúc nào, ở đâu bạn cũng có thể mở ra xem lại được. Hoặc bạn cũng có thể ghi các công 

thức ấy lên bảng, nơi bàn học để các công thức ấy luôn đập vào mắt bạn. Nhất định là bạn 

sẽ nhớ lại mau và nhớ mãi. Bạn cứ giữ nguyên bảng như vậy cho đến khi các công thức 

đã "nằm lòng" trong óc bạn mới xóa đi, viết các công thức khác. Những cách học này 

chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt. 

Bạn cần biết cách ghi những trọng tâm của bộ môn. Mỗi một môn học đều có những yêu 

cầu và những phần trọng tâm của nó. Bạn nên tập trung vào phần này để đào sâu suy 

nghĩ. Các môn về tự nhiên (Toán, Lý, Hóa, Sinh...) có đặc thù riêng so với các môn về xã 

hội (như Văn, Sử, Ðịa..). Do vậy bạn phải biết cách ghi nhớ những trọng tâm của nó. Các 

môn tự nhiên thường có các công thức, định lý, định đề... phải ghi tóm tắt vào sổ tay 

riêng và cần ghi thêm ra tờ giấy bỏ túi và cũng cần ghi lên bảng nơi bàn học ở nhà để 

thường xuyên trông thấy. Các môn học thông thường khác như: Văn, Sử Địa. Với môn 

Văn: Bạn cần có quyển sổ tay riêng, để ghi chép những đoạn văn hay tên tác phẩm, tác 

giả mà bạn cần sưu tầm, hoặc những phần cần ghi nhớ cho môn bài quan trọng. Môn học 

này xin nhắc lại là bạn đừng xem nhẹ nó, như tôi đã nhắc đi nhắc lại ở các chương trước. 

Môn Sử, Ðịa: Chỉ cần ghi kỹ địa danh, năm tháng thật chính xác, nắm nội dung bài thật 

kỹ là được. Với môn Sử mà bạn tập trung nghe giảng là đã thuộc bài rồi vậy. Bạn tóm tắt 
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mỗi bài sao cho cô đọng nhưng đầy đủ những vấn đề trọng tâm. Môn Sinh ngữ cần phải 

có cách học riêng mang tính đặc thù như đã trình bày. 

   Vậy nên nếu chúng ta không chăm chỉ học tập ngay từ bây giờ thì rất có thể sau này dễ 

bị nghèo nàn, lạc hậu, cá nhân bất tài vô dụng, không biết lý lẽ, phân biệt đúng sai, dễ bị 

cám dỗ... Học sinh chúng ta hôm nay ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường hãy nỗ lực 

phấn đấu trong học tập, quyết tâm học thật giỏi và rèn luyện tính cần cù, chăm chỉ trong 

việc học để sau nay chúng ta sẽ thành công trong công việc sau này, có một cuộc sống ổn 

định. 
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