
 

Văn mẫu lớp 7 

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 5 ĐỀ 5 

VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH LỚP 7 

Đề bài: Hãy trình bày lối sống vô cùng giản dị, thanh bạch của Bác Hồ 

Bài mẫu 1 

   Trong bao nhiêu con đường có thể hình thành nên nhân cách của con người, tự rèn 

luyện cho mình một lối sống là cả một quá trình bạn tìm hiểu xã hội và chính bản thân. 

Bởi vì xã hội là môi trường còn bản thân bạn là hạt giống. Cũng không khó để bắt gặp 

trong cuộc sống này một lối sống mà ta thường gọi là "lối sống giản dị" của con người. 

Có bao giờ bạn tự hỏi: Thế nào là lối sống giản dị chưa? 

   Theo quan niệm của tôi, lối sống giản dị là biết chấp nhận cuộc sống hiện tại nhưng vẫn 

có những ước mơ. Ước mơ đó chỉ là những điều mà khả năng của ta có thể làm được. 

Trong cuộc sống, ta luôn khiêm nhường, hòa đồng với mọi người cả về phong cách và lối 

sống. Không kiêu ngạo, bon chen, ghen tị hay sống xa hoa, đua đòi những của cải vật 

chất vô nghĩa. Ta không nghĩ nhiều cho bản thân và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác 

khi cần thiết. 

Nhưng tóm lại, lối sống giản dị luôn là điều cần có ở mỗi con người, đó là một đức tính 

tốt đẹp, ko nhất thiết chỉ có người ở nông thôn mới sống giản dị hay người ở thành phố 

thì ko thể sống giản dị. Lối sống đó là một cách sống ko khoa trương, ko chú trọng quá 

nhiều ở hình thức bên ngoài. Nói như thế cũng ko có nghĩa là cứ ăn mặc luộm thuộm lôi 

thôi rồi tự xưng là người sống giản dị được. Giản dị trong mỗi điều kiện, hoàn cảnh lại có 

những cách biểu hiện khác nhau. Có người sống giản dị chân chính đúng với bản chất của 

mình và tất nhiên cũng có người sống giản dị một cách giả tạo. Nhưng "bản chất rồi sẽ lộ 

ra", nếu giản dị ko phải là đức tính của họ thì họ sẽ ko thể sống mãi với cái vỏ bọc đó 

được. Lối sống giản dị ko phải là cuộc sống đơn giản, cứ lặp đi lặp lại, nhàm chán như 

nhiều người đã nghĩ. Trái lại, sống giản dị giúp người ta có thể thoải mái, thư thái về mặt 

tâm hồn. Bởi lẽ khi ta đã sống đơn giản thì sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ cho nhiều 

vấn đề khác quan trọng hơn trong cuộc sống. Ngoài ra, ta còn được nhiều người yêu mến, 

kính trọng. Lối sống giản dị bao gồm nhiều phương diện khác nhau: ăn mặc, giao tiếp, sở 

thích cá nhân, cách cư xử… 

Giản dị trong cách ăn mặc là không bận những trang phục quá cầu kì hay trở nên khác 

người khi đi ra đường. Ăn mặc đúng theo thời đại và đơn giản như quần jean, áo thun hay 

quần tây, áo sơ mi. Trang phục ấy phải luôn hòa hợp với mọi người xung quanh. Giản dị 

trong cách ăn mặc cũng không có nghĩa là trở nên quá bê tha, cẩu thả và lôi thôi. Khi giao 

tiếp hay cư xử với người khác, ta luôn dùng từ ngữ dễ hiểu và lời lẽ đầy thiện cảm. Cư xử 
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một cách đúng đắn và chuẩn mực đạo đức. Không nên “trọng phú khinh bần” hay cư xử 

một cách thô bạo. Khi nói chuyện với người lớn hơn mình như ông bà, cha mẹ, thầy cô 

thì nên “gọi dạ bảo vâng” cũng như khi nói chuyện với bạn bè, những người đồng trang 

lứa hay những người nhỏ hơn mình thì nên chọn từ ngữ và cách cư xử thích hợp 

nhất…Từ xưa ông cha ta cũng đã có nhiều câu ca dao, tục ngữ hay danh ngôn nói về điều 

này như: 

Lời nói chẳng mất tiền mua, 

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 

Khi nói đến lối sống giản dị thì không ai lại không nghĩ tới chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì thế 

ta có thể học tập rất nhiều ở Bác kính yêu lối sống ấy. Nói về sự giản dị của Bác, có lẽ ấn 

tượng nhất phải kể đến đôi dép cao su và bộ quần áo ka ki. Đôi dép cao su được Bác 

dùng hơn 20 năm đến khi mòn gót phải lấy một miếng cao su khác vá vào, các quai hay 

bị tuột phải đóng đinh giữ lại. Còn bộ quần áo ka ki Bác mặc đến khi bạc màu, sờn cổ áo. 

Những người giúp việc xin Bác thay bộ quần áo mới thì Bác bảo: “Bác mặc như thế phù 

hợp với hoàn cảnh của dân, của nước, không cần phải thay”. Thế đấy, cuộc sống giản dị 

của Bác tuy rất đơn sơ, mộc mạc nhưng toát lên vẻ thanh thoát, lịch lãm mà không kiểu 

cách của một con người sống vì dân vì nước suốt cả cuộc đời. Và Bác cũng rất xưng đáng 

là một tấm gương sáng cho mọi người ngày hôm nay. 

  

   Người xưa có câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.” dùng để chỉ hình thức bên ngoài không 

quan trọng bằng bản chất bên trong của con người. Sống khiêm tốn, thật thà, giản dị hay 

sống xa hoa, bon chen, đua đòi theo vật chất, danh lợi là tùy cách nhận thức của mỗi 

người. Nhưng sống sao cho đẹp lòng người, sống có ích và không cảm thấy hối tiếc thì 

thật sự là một điều rất khó. Bởi thế chúng ta hãy chọn cho mình một cách sống tốt nhất 

bằng cách cùng tạo dựng cho bản thân một “lối sống giản dị” riêng. 

Bài mẫu 2 

   Bác Hồ - vị cha già kính yêu của dân tộc, Người là ánh sáng, là con đường của những 

thế hệ con cháu noi theo gương của Bác. Người là một tấm gương của việc tự rèn luyện 

bản thân để làm những việc quan trọng với những đức tính đáng quý. Tất cả những đức 

tính mà Người có đều do Người tự học tập lấy mà không hề nhờ có ai nhắc nhở. Và trong 

những đức tính đáng quý của Người thì có lẽ đức tính giản dị và thanh bạch là hai đức 

tính quan trọng và đáng quý nhất của Người. 

   Nhắc tới Bác - một vị lãnh tụ, người đứng đầu cả một đất nước nhưng chưa bao giờ Bác 

Hồ chi tiêu một cách hoang phí. Bởi lí do thật đơn giản, Người thương những người con, 

người cháu luôn vất vả lao động hay những người chiến sĩ phải chịu nằm gai nếm mật 

mong bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc. Bởi thế mà hình ảnh của Người mỗi khi đi thăm 

https://doctailieu.com/van-mau-lop-7-c706


 

Văn mẫu lớp 7 

đồng bào hay đi ra ngoài chỉ là hình ảnh một ông cụ có chòm râu bạc cùng đôi mắt sáng, 

trên người mặc bộ quần áo vải nâu sòng, chân đi đôi dép cao su mà thôi. Hình ảnh của 

Bác, con người của Bác sao thật giản dị và gần gũi tới nhường nào! 

Vẫn còn nhớ những câu chuyện về Bác: vào tháng sáu năm 1954 sau chiến thắng Điện 

Biên Phủ vang danh cả thế giới thì những Bác cùng với đoàn đại biểu Việt Nam đi dự hội 

nghị tại quốc tế. Trên đường trở về, Việt Nam được phái đoàn của Trung Quốc mời ở lại 

nghỉ chân. Hôm đó Bác đã nghỉ tại nhà nghỉ dành cho khách của Đảng cộng sản nhân dân 

trung hoa. Buổi sáng Bác đi họp, sau đó có cán bộ của bạn đi kiểm tra các phòng, thấy có 

một tấm vải bản nhỏ cũ bị rơi ở dưới đất anh ta đã nghĩ chắc đó là đồ bỏ đi và không ai 

còn dùng nữa nên đã đem nó vứt đi. Buổi chiều khi Bác đã quay trở lại thì không thấy 

chiếc thắt lưng của mình đâu. Hỏi ra Bác mới biết rằng mọi người tưởng Bác không dùng 

sợi dây cũ ấy nên đã vứt đi Bác không đồng ý và đã tiếp tục dùng. Thế mới biết - một 

chiếc thắt lưng làm bằng dây dù không đắt là bao thế nhưng nó lại rất đáng quý đối với 

Bác. Mọi người khuyên Bác nên mua chiếc thắt lưng mới nhưng Bác không đồng ý. Bác 

cảm thấy điều đó là không cần thiết bởi khi nhân dân ta còn đang kham khổ thì những vật 

chất bên ngoài những thứ gì cần thì Bác mới mua còn những vật gì mà vẫn còn dùng 

được thì Bác thường sử dụng chúng tới khi nào hỏng mới bỏ chúng đi. Thế mới biết đức 

tính giản dị của Bác đều là xuất phát từ lòng yêu thương nhân dân của Bác, những hành 

động tưởng rằng rất nhỏ nhưng nó lại mang những ý nghĩa vô cùng to lớn. 

Không chỉ giản dị, cuộc đời của Bác còn là một cuộc đời thanh bạch, không chen đua với 

đời. 

Sáng ra bờ suối tối vào hang 

Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng 

Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng 

Cuộc đời cách mạng thật là sang 

Vâng, chỉ là những bát "cháo bẹ", "rau măng" nhưng qua những vần thơ của bác thì mọi 

thứ như được bừng sáng. Niềm tin yêu và những lạc quan của Bác luôn được thể hiện 

một cách hóm hỉnh và vui vẻ, không hề có những ý nghĩ gì, tất cả chỉ vì bác có một lối 

sống của những nhà cư sĩ đáng kính trọng, như đã nhìn thấy hết những đắng cay trên thế 

gian và vượt lên trên cả nó. Tất cả chỉ còn lại những lí tưởng của dân tộc của đất nước mà 

thôi. 

   Tóm lại, "học tập và noi gương làm theo tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong 

những điều mà tất cả chúng ta đều cần học tập. Những hành động của Bác, những suy 

nghĩ của Bác dù lúc nào cũng vẫn luôn là những lý tưởng mà chúng ta cần phải học tập. 
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Bài mẫu 3 

   Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc Việt Nam, người đã đời đời gắn bó, chiến đấu 

cùng nhân dân trong hai cuộc kháng chiến trường kì không ngại gian lao, không cần sự 

đền đáp. Bác đã hiến trọn cuộc đời mình cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam. Ở Người 

hội tụ nhiều phẩm chất tốt đẹp mà thế hệ chúng ta cần nên noi theo và học hỏi. Một trong 

số đó là lối sống vô cùng giản dị, thanh bạch của Người. 

Thật vậy, trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc ta, công lao của Bác Hồ dành cho 

đất nước là vô cùng to lớn được toàn dân tộc Việt Nam đời đời ghi nhớ. Đặc biệt với lứa 

tuổi học sinh thì công ơn đó lại càng sâu nặng. Vì thế, ai ai cũng ra sức học tập, cố gắng 

tiếp thu nhiều hơn những phẩm chất tốt đẹp của Người. Đặc biệt trong thời đại ngày nay, 

lối sống giản dị vô cùng có ích, giúp cho mọi người biết sống giản dị, phù hợp với lứa 

tuổi, với hoàn cảnh gia đình. 

Lối sống giản dị của Người được thể hiện trong tất cả mọi việc, trong từng bữa cơm, 

trong từng phong cảnh sống. 

Bữa cơm chỉ có vài ba món đơn giản, căn nhà cũng chỉ có vài ba phòng nhưng lúc nào 

cũng gió lộng, hòa hợp với thiên nhiên. Tuy nó đơn sơ, mộc mạc nhưng được Bác dành 

nhiều tình cảm cho tất cả các vật dụng trong đó. Từ chiếc bàn, chiếc ghế, cái giường ngủ 

của Bác nữa. Như nhà thơ Tố Hữu đã viết: 

Nhà Bác đơn sơ một góc vườn 

Gỗ thường mộc mạc chẳng mùi sơn 

Giường mây, chiếu cói đơn chăn gối 

Tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn. 

Tất cả những vật dụng chỉ có thế nhưng Bác vẫn làm việc và sống vui vẻ với hoàn cảnh 

hiện tại của mình. Nỗi băn khoăn lớn nhất của Bác chỉ mong sao dân tộc ta thoát khỏi 

vòng lệ thuộc của các nước phương Tây để có một cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc. 

Bác luôn luôn quan tâm và gần gũi, cởi mở với người khác. Trong thời phong kiến, vua 

chúa đều có rất nhiều người hầu, kẻ hạ; những món ăn toàn là sơn hào hải vị, tất cả đều 

được chuẩn bị thật tốt, không một chút sai sót nào. Nhưng đối với Bác thì không phải thế! 

Vì vậy, người giúp việc của Bác chỉ đếm trên đầu ngón tay, Trường, Kì, Kháng, Chiến, 

Nhất, Định, Thắng, Lợi là những người may mắn được chăm sóc và gần gũi với Bác nhất. 

Thế nhưng, những gì Bác tự làm được thì Bác không cần ai giúp. Bác đã đi nhiều nơi, 

tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau. Bác đã làm việc và chịu không ít khó khăn 

trên đất khách. Thế nhưng, sự giản dị của Bác vẫn còn mãi. Dù Bác đã làm gì, từ một đầu 

bếp, một người cào tuyết, đốt lò hay khi đã là lãnh tụ, Bác vẫn là Bác, vẫn chiếc áo kaki 
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sờn màu cùng với đôi dép cao su đã gắn bó với Bác, trên mọi nẻo đường. Chính vì điều 

đó mà hình ảnh của Bác sẽ đời đời khắc sâu trong trái tim của người dân Việt Nam. 

Với mọi người Bác rất quan tâm và luôn chăm sóc cho những người xung quanh. Lối 

sống giản dị của Bác còn được thể hiện qua cả lời ăn, tiếng nói. Bác là người luôn nghĩ 

cho người khác. Bác thức trọn đêm để chờ tin thắng trận, nhường phần ăn của mình cho 

chiến sĩ bị bệnh. Bác thật là nhân hậu, cao cả. Không chỉ có thế, Bác cũng thường xuyên 

quan tâm đến các em nhi đồng. Bác khuyên mọi người phải biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn 

nhau. Các cấp lớn hơn thì phải chăm lo cho dân cho nước. Bác là một người giản dị chính 

trực, công bằng trong mọi việc. Một vị lãnh tụ lại biết xuống ruộng làm việc cùng mọi 

người, chỉ dẫn tận tình về sâu, bệnh của cây lúa cho người nông dân được biết. Nếu như 

trong cuộc sống có những kẻ tham ô, hối lộ, làm những việc đổi trắng thay đen thì Bác 

Hồ phê phán nhưng cũng cho họ cơ hội sửa chữa. Bác đã đi xa những lời dạn dò lo cho 

dân, cho nước, phải biết xây dựng đất nước phát triển thì vẫn luôn còn mãi. 

   Là người con của dân tộc Việt Nam, mọi người phải ra sức học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh, để xây dựng một đất nước phồn thịnh và phát triển hơn. 

Đặc biệt, lối sống giản dị phải được mọi người áp dụng trong học tập, trong cả công việc 

của mình. Bởi vì, đó là phẩm chất tốt mà mỗi con người chúng ta cần có. 

Bài mẫu 4 

   Bác Hồ, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. Người đi vào lòng dân 

với bao nét tinh hoa đẹp đẽ của dân tộc Việt Nam, được hoà quyện và nâng cao thêm bởi 

tinh hoa của văn hoá thế giới. Bác có một lối sống vô cùng giản dị và thanh bạch. 

   Trong ăn mặc, sinh hoạt thường ngày, Bác Hồ giản dị thế nào ta hằng biết và truyền 

tụng. Ăn thì vẫn cà pháo, tép đồng kho, rau muống luộc; lúc ăn Bác không để rơi vãi một 

hạt cơm, ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch và thức ăn còn lại thì được sắp xếp tươm tất. 

Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con 

người và kính trọng như thế nào người phục vụ. Mặc thì, đại lễ có bộ ka-ki, ngày thường 

bộ bà ba mầu nâu lụa Hà Ðông, đi guốc gỗ hay dép cao-su. 

Cái nhà sàn của Bác tiện nghi thì rất ít, đơn sơ thì nhiều. Căn nhà sàn chỉ vẻn vẹn ba 

phòng, và trong lúc tâm hồn của bác lộng gió thời đại, thì cái nhà nhỏ đó luôn luôn lộng 

gió và ánh sáng, phảng phất hương thơm của hoa vườn, một đời sống như vậy thanh bạch 

và tao nhã biết bao! Còn lúc tiếp xúc với quần chúng, Người gần gũi, thân tình như người 

bác, người cha, người ông, không hề có sự phân cách giữa lãnh tụ và nhân dân, Bác tặng 

kẹo cho trẻ thơ, tặng lụa cho cụ già, vỗ tay cất nhịp cùng hát bài kết đoàn...Bác suốt đời 

làm việc, suốt ngày làm việc, từ việc rất lớn: cứu nước, cứu dân đến việc rất nhỏ, trồng 

cây trong vườn, viết thư cho các đồng chí, nói chuyện với các cháu miền nam, đi thăm 

nhà tập thể của công nhân, từ nơi làm việc đến phòng ngủ, nhà ăn. 
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Trong đời sống của mình, việc gì Bác cũng tự làm được thì không cần người giúp, cho 

nên bên cạnh bác người giúp việc và phục vụ có thể đếm trên đầu ngón tay, và Bác đã đặt 

cho số đồng chí đó những cái tên mà gộp lại là ý chí chiến đấu vì chiến thắng: Trường, 

Kì, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi! 

Nhưng chớ hiểu lầm rằng Bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành, thanh tao theo kiểu 

nhà hiền triết ẩn dật. Bác Hồ sống giản dị, thanh bạch như vậy, bởi vì Người sống sôi nổi, 

phong phú đời sống và cuộc đấu tranh gian khổ và ác liệt của quần chúng nhân dân. Đời 

sống vật chất giản dị càng hoà hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tư tưởng, 

tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất. Đó là đời sống thực sự văn minh mà Bác 

Hồ nêu gương sáng trong thế giới ngày nay. 

Bác là người thông tuệ, không chỉ ngôn ngữ dân tộc mà còn biết nhiều ngôn ngữ trên thế 

giới. Bác là nhà chính trị, ngoại giao sắc sảo, là nhà văn, nhà thơ lớn đã từng viết những 

áng văn tuyệt tác như Tuyên ngôn Độc lập, những vần thơ Nhật ký trong tù, sắc nét của 

Đường thi. Nhưng bao giờ Bác cũng lấy sự giản dị, trong sáng làm đầu. Bác lấy sự học 

làm đầu và rất khiêm tốn học hỏi. 

Suy cho cùng chân lí, những chân lí lớn của nhân dân ta cũng như của thời đại là giản dị: 

"Không có gì quý hơn độc lập, tự do","Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, 

sông có cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi"...Những chân lí 

giản dị mà sâu sắc đó lúc thâm nhập vào quả tim và bộ óc của hàng triệu con người đang 

chờ đợi nó, thì đó là sức mạnh vô địch, đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 

Tại sao Bác giản dị đến nhường ấy? Bởi con người Bác là sự kết tinh của nhiều nền văn 

hóa. Bác làm chủ hoàn toàn được mình về trí tuệ, tình cảm, bởi Bác sống "như trời đất 

của ta", hiểu được lẽ Trời Ðất, thiên mệnh, sống hòa nhịp với con người, với thời gian 

hiện tại nhưng lại hướng về tương lai, nghĩa là Người là biểu tượng của nhân loại ở thời 

kỳ "từ vương quốc của tất yếu sang vương quốc của Tự do". 

   Nhắc lại vài nét về nếp sống cần kiệm, giản dị, khiêm tốn của lãnh tụ vĩ đại để mỗi 

chúng ta cùng suy ngẫm, tự nhìn lại mình, cố gắng thực hiện những điều Bác dạy, góp 

phần đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống, xây dựng đất nước ta đàng 

hoàng, to đẹp hơn trong thời hội nhập như Bác Hồ hằng mong muốn. 
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