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Đề 1: Viết đoạn văn 12-15 câu, nêu suy nghĩ của em về thực trạng bạo lực học đường 

hiện nay 

Đề 2: Viết đoạn văn 12-15 câu, nêu suy nghĩ của em về vấn đề nghiện internet của học 

sinh 

Đề 3: Suy nghĩ của em về hiện tượng xả rác bừa bãi nơi công cộng 

Đề 4: Viết đoạn văn khoảng 15 câu về hiện trạng ùn tắc giao thông hiện nay. 

GỢI Ý ĐÁP ÁN: 

Câu 1: Bạo lực học đường 

- Giải thích: Bạo lực học đường là tình trạng mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau, xúc 

phạm nhau xảy ra ở độ tuổi đến trường 

- Hiện trạng: Đang là vấn đề nóng hổi và khá nổi cộm khi bạo lực còn xảy ra rất 

nhiều ở trường và lớp 

- Biểu hiện: Bạo lức giữa học sinh với nhau, bạo lực từ thầy cô và học sinh, thậm chí 

cả phụ huynh và thầy cô giáo 

- Nguyên nhân:  

+ Đối với học sinh do tâm sinh lí, thiếu sự quan tâm từ gia đình, chia sẻ từ bè bạn, 

do cái tôi quá lớn, không biết cách kiềm chế cảm xúc… 

+ Đối thầy cô giáo: do thiếu trung thực, thiếu lòng yêu nghề, thiếu kĩ năng sư 

phạm còn ở một bộ phận nhỏ. 

+ Đối với phụ huynh: một bộ phận vẫn còn kém hiểu biết và quá đề cao con cái 

mình, chưa biết cách lắng nghe 

- Tác hại: ảnh hưởng tới tâm lí, sự phát triển của trẻ, ảnh hưởng tới nền giáo dục, là 

nguy cơ khiến cho những căn bệnh trầm cảm ngày càng nhiều… 

- Biện pháp: Quan tâm, chia sẻ với con cái, học sinh. Đồng thời thắt chặt quy chế và 

tuyển dụng đối với giáo viên… 

- Liên hệ bản thân. 

Câu 2: Nghiện internet 

- Thực trạng: Là một vấn nạn ở độ tuổi học đường, rất nhiều bạn nghiện internet, 

quen sống với thế giới ảo… 
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- Tác hại:  

+ Học hành sa sút, không còn quan tâm đến đời sống thực 

+ Ảnh hưởng đến tâm sinh lí, đạo đức của học sinh vì có quá nhiều thông tin bị 

cấm trên internet 

- Nguyên nhân: Do sự phát triển quá nhanh của mạng xã hội, do giáo dục gia đình, 

thiếu quan tâm, hay bỏ be con cái, quá lạm dụng công nghệ 4.0 

- Phương hướng giải quyết: Gắn kết gia đình, trường học bằng các hoạt động thực 

tiễn, các chương trình hoạt động thực tế để các bạn học sinh thấy được sự sống 

động và sự hấp dẫn của cuộc sống thực. 

- Liên hệ bài học bản thân 

Câu 3: Xả rác bừa bãi 

- Thực trạng, biểu hiện: Xả rác bừa bãi trở thành một thói quen vơi nhiều người, tuy 

nhiên mừng vì gần đây đã có sự thay đổi khi con người ngày càng quan tâm tới 

môi trường hơn. 

- Nguyên nhân của xả rác bừa bãi: Do tiện tay, hiệu ứng nhiều người, thiếu ý thức cá 

nhân,… 

- Biện pháp: Có những hình thức xử phạt nặng hơn và quan trong là giáo dục toàn 

dân đặc biệt là học sinh ngay từ nhỏ 

- Liên hệ bản thân, bài học thực tiễn 

Câu 4: Ùn tắc giao thông 

- Thực trạng: Là vấn nạn nghiêm trọng, khó giải quyết và cho tới thời điểm hiện tại 

vẫn cần khắc phục rất nhiều. 

- Nguyên nhân: dân số đông, phương tiện nhiều, ý thức tham gia giao thông chưa tốt 

đặc biệt là giờ cao điểm, cơ sở hạ tầng chưa tốt 

- Biện pháp: Cần nâng cao ý thức người tham gia giao thông, tích cực sử dụng 

phương tiện công cộng, có hình thức xử phạt nghiêm khắc, cải thiện cơ sở hạ tầng. 

- Liên hệ bản thân, bài học thực tiễn 
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