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Dàn ý nghị luận xã hội về bệnh lề mề

Một phần có lẽ do bị ảnh hưởng bởi nếp suy nghĩ theo lối sản xuất thuần nông truyền thống của dân tộc ta. (2) Tất cả mọi người đều cần có tình yêu thương. Câu 4: ( 1,0 điểm) Thông điệp em tâm đắc nhất trong đoạn trích trên là gì?Lí do em chọn thông điệp đó ? Không khó có thể bắt gặp những trường hợp lề mề, trễ giờ trong cuộc sống thường ngày.
Khi mà trong giấy mời họp ghi là 14h thì phải tới 14h30 hoặc 15h thì mọi người mới tới đông đủ. Đặc biệt hơn, có những người đã quá quen với thói lề mề của mọi người xung quanh, họ tự động trừ hao đi số thời gian phải chờ đợi. Rồi có không ít những cuộc họp phải hoãn lại chỉ vì tưởng là không có hoặc không đủ đại biểu đến dự…Đấy chỉ là một vài ví
dụ để chứng minh rằng bây giờ một bộ phận dân ta rất thiếu ý thức kỷ luật, không tôn trọng giờ giấc cũng như công việc. Vì tình thương yêu có sức mạnh rất lớn, nó giúp người khác vững tin hơn trong cuộc sống, giúp người khác vượt qua gian khổ, nó cảm hóa và làm thay đổi những người sống chưa tốt... Họ thiếu sự tôn trọng người khác, khi mà họ chỉ
quý trọng thời gian của mình mà không biết quý trọng thời gian của người khác. (Nguyễn Hữu Hiếu, Sức mạnh của tình yêu thương, NXB Trẻ, 2014, tr.92) Câu 1: ( 0,5 điểm) Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên Câu 2: ( 0,5 điểm) Nội dung chính của đoạn trích ? Vì vậy đừng ngại nói lời yêu thương với những người mà ta quý mến họ...
Tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời mà người với người có thể trao tặng nhau. Bệnh lề mề dường như đã ăn sâu vào lối sống của một số bộ phận người dân Việt Nam. ĐỀ 2 : Phần I: Đọc – hiểu: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: (1) Hãy nói lời yêu thương một cách thật lòng với mọi người xung quanh, đặc biệt là với người thân. Con
người ngày nay có rất nhiều thứ, song có hai thứ mà họ không có đó là sự bình an và tình yêu thương. Tức là nếu trong giấy báo họp lúc 14h họ sẽ trừ hao đi thời gian lề mề của mọi người mà tự biết nên đến lúc 14h30. Bình an cũng cần thiết như không khí để thở, nước để uống và thức ăn hàng ngày. Muốn có tình yêu thương thì trước hết, ta phải trao
tặng tình yêu thương cho thế giới. Chính vì thế để góp một phần nhỏ vào công cuộc xây dựng đất nước, thì mỗi người dân ngay từ bây giờ cần phải thay đổi cách tư duy thuần nông thiếu tính kỷ luật và thay vào đó là cách tư duy công nghiệp, tôn trọng kỷ luật.Có vậy. Rất nhiều người hối hận vì chưa kịp nói lời yêu thương với người thân khi người thân
của họ còn sống. Câu 3: ( 1,0 điểm) Nêu hiệu quả diễn đạt của một phép tu từ đặc sắc trong câu văn sau: Vì tình thương yêu có sức mạnh rất lớn, nó giúp người khác vững tin hơn trong cuộc sống, giúp người khác vượt qua gian khổ, nó cảm hóa và làm thay đổi những người sống chưa tốt... Khi mà đất nước ta là một đất nước nông nghiệp, không quan
trọng việc đúng giờ giấc cho nên người dân không có được tác phong công nghiệp, đúng giờ đúng thời gian quy định. Đặc biệt, bệnh lề mề gây ra những thiệt hại rất lớn về mặt kinh tế bởi với khoảng thời gian lề mề vô ích ấy, con người ta có thể làm được rất nhiều việc cho cơ quan, gia đình; hay một quyết định, chủ trương ra đời muộn một vài giờ có
thể ảnh hưởng đến hoạt động của cả một xã hội. Đất nước ta đang trong thời kỳ phát triển - hội nhập và nhân tố quyết định tới sự phát triển đó không ai khác chính là mõi người dân Việt Nam. Tình yêu thương đưa ta vượt lên trên những điều tầm thường. Có những đứa trẻ trở nên hư hỏng cũng vì thiếu tình thương. Một phần cũng là do ở ý thức của
mỗi người. Phải sống sao cho lương tâm của mình không bị cắn rứt. Nhưng dường như hiện tượng này đã trở thành một thói quen khó bỏ của một bộ phận không nhỏ người dân Việt Nam. Điều đó cũng thể hiện sự thiếu tôn trọng của cá nhân đó đối với hoạt động chung của cả một tập thể. Số người chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc, họp hành
chỉ chiếm một tỷ lệ khá khiêm tốn. Trước hết, bệnh lề mề tạo cho người ta một thói quen xấu là thiếu ý thức kỷ luật, không có nề nếp, quy tắc và dần dần dẫn đến lối sống tự do thái quá, vô tổ chức, vô kỷ luật. đất nước Việt Nam ta mới có thể vươn xa hơn, sánh ngang với các nước khác trên thế giới. Một đứa trẻ cần rất nhiều tình thương, mà người đời
không phải ai cũng có đủ tình thương dành cho chúng. Hoặc ở những cuộc hẹn đi chơi, hẹn gặp nhau lúc 8h sáng thì phải tới 9h hoặc 10h thì mọi người mới tới đủ. Bài làm Trong xã hội ngày một phát triển như hiện nay, đáng ra sẽ không còn chỗ cho những người lề mề, muộn giờ, trễ giờ. Dễ gặp nhất đó là ở những cuộc họp, cuộc hẹn. Bên cạnh đó, căn
bệnh này còn làm mất thời gian, gây khó chịu cho những người chấp hành tốt giờ giấc vì phải đợi chờ. Bệnh lề mề gây ra nhiều ảnh hưởng xấu, thậm chí có những trường hợp gây thiệt hại về nhiều mặt cho cá nhân, tổ chức.
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