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Dàn ý nghị luận về ước mơ trong cuộc sống 

I. Mở bài 

 Con người chúng ta từ khi sinh ra cho tới lúc trưởng thành, ai cũng có một 

ước mơ, hoài bão của riêng mình. 

 Ước mơ giúp chúng ta có thể sống vui vẻ, có ý nghĩa và mục đích, khi thực 

hiện được ước mơ của mình con người cảm thấy được thành quả của quá 

trình nỗ lực cố gắng đúng như dân gian ta thường nói “Sống là phải có ước 

mơ”. 

II. Thân bài 

1. Giải thích 

 Giải thích về ước mơ là gì? Nó chính là những dự định, khát khao mà mỗi 

chúng ta mong muốn đạt được trong thời gian ngắn hoặc dài. Ước mơ 

chính là động lực để mỗi chúng ta vạch ra phương hướng đường đi để dẫn 

tới ước mơ. 

2. Bình luận và chứng minh 

 Vai trò và ý nghĩa của ước mơ trong cuộc sống của con người như thế nào? 

Ước mơ chính là ngọn đuốc soi sáng trong tim mỗi chúng ta nó hướng 

chúng ta tới những điều tốt đẹp. 

 Ước mơ cũng chính là mong muốn được cống hiến sức lực của mình cho xã 

hội và khi chúng ta đạt được ước mơ cũng là lúc chúng ta được thừa nhận 

năng lực của mình. 

 Phân tích được con người đi tới ước mơ có dễ dàng không?Con đường dẫn 

tới ước mơ cũng vô cùng khó khăn, không phải lúc nào cũng dễ dàng đạt 
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được, nhưng với những người kiên trì, bền chí, thì ước mơ sẽ giúp cho bạn 

định hướng cho tương lai của mình một cách tốt đẹp nhất. 

 Nó là vì sao sáng soi những lối ta đi, khi đi qua những khó khăn nhìn thấy 

ước mơ của mình lấp lánh ở phía xa xa, bạn sẽ nỗ lực bước tiếp. 

 Những ước mơ sẽ đưa con người đi tới những tương lai, không quản ngại 

những chông gai, nghiệt ngã, những khó khăn trên con đường đi của mình. 

 Cuộc sống mà không có ước mơ thì sẽ như thế nào? Ước mơ là điều mà ai 

cũng nên có và cần có trong cuộc sống bởi nếu không có ước mơ cuộc sống 

của bạn sẽ mất phương hướng vô định. 

 Không có ước mơ bạn sẽ không xác định được mục tiêu sống của mình là gì. 

Chính vì không xác định được phương hướng sẽ dẫn tới bạn sẽ sống hoài 

sống phí, và trở thành người tụt hậu bị bạn bè, xã hội bỏ lại phía sau. 

 Mở rộng trong xã hội ngày nay bên cạnh những bạn trẻ sống có ước mơ có 

lý tưởng rất đáng trân trọng, thì bên cạnh đó vẫn còn nhiều bạn trẻ sống 

không có ước mơ. 

 Các bạn không hiểu mình muốn gì và không có ý chí phấn đấu, các bạn đó 

cứ sống và buông bỏ đời mình theo số phận muốn tới đâu thì tới, thật đáng 

buồn. 

III. Kết bài 

 Là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường chúng ta cần phải có ước mơ mục 

đích sống cho riêng mình. 
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 Để đạt được ước mơ chúng ta cần ra sức rèn luyện học tập, tu dưỡng đạo 

đức để chuẩn bị những tư trang cần thiết cho con đường đi tới ước mơ của 

mình. 

Đoạn văn nghị luận về ước mơ 

Có ai thành công mà không có ước mơ. Bởi nếu không có nó thì đâu sẽ là mục tiêu 

để chúng ta đạt đến. Mục tiêu ấy chính là đích của ước mơ hay thậm chí xa hơn 

nữa. Ước mơ không chỉ giúp cuộc sống của chúng ta thú vị hơn còn làm nó có ý 

nghĩa hơn vì ta biết ta sống vì thực hiện ước mơ của ta. Mỗi người đều có một 

ước mơ cho riêng mình nhưng phải biết ước mơ những thứ thực tế chứ không 

được viển vông hoang đường, là ao ước thì phải làm bằng được chứ không phải 

ước là được: “Thử một lần làm hết sức mình để đến chết cũng không hối hận”- đó 

là câu nói tôi đọc được. Để thực hiện ước mơ ấy ta cũng cần phải trau dồi tích lũy 

kiến thức, học hỏi mọi người xung quanh chứ không được lười nhác làm biếng, 

ngồi đó “há miệng chờ sung”. Như vậy, hãy tự mình nuôi dưỡng một ước mơ và 

cố gắng vì nó. 

Nghị luận về ước mơ trong cuộc sống ngắn gọn - Mẫu 1 

Một danh nhân đã nói rằng: “Kẻ khốn cùng nhất trên đời này không phải là người 

không có một đồng xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một ước mơ.” Thế bạn đã 

có xây dựng ước mơ cho riêng mình chưa? Bạn đã sẵn sàng để đạt lấy ước mơ 

đó? Dĩ nhiên ai cũng muốn đạt được ước mơ của mình nhưng họ không biết phải 

bắt đầu từ đâu, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nó nhé. 

Ước mơ là gì? Đó là câu hỏi mà giới trẻ ngày nay hay đặt ra. Đối với một số người 

thì ước mơ chỉ là những điều mơ hồn, viển vông, không có thật. Người khác cho 

rằng ước mơ chỉ xảy ra ở tương lai chứ hiện tại khó mà đạt lấy được. Còn với tôi 
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ước mơ là có thật! Nó có thể là một điều nằm ngoài tầm với của chúng ta, một 

điều thể hiện sự khát vọng trong mỗi tâm hồn và cũng là một đích sống để ta 

hướng tới. Ước mơ không cần phải quá to lớn, đôi khi ước mơ chỉ là những điều 

nhỏ nhặt, hay là những lời ước mà bạn dành cho người khác. 

Đa số khi tôi hỏi người khác về ước mơ của họ thì hầu như ai cũng có. Người thì 

hào hứng kể cụ thể, chi tiết về ước mơ của họ những phần còn lại thì hơi lúng 

túng, ngại ngùng khi trả lời. Vì sao họ lại như vậy? Bởi vì họ không biết phải định 

hình ước mơ của mình như thế nào. Họ không biết họ đã đặt ước mơ của họ đúng 

hay chưa, nó có quá cao hay quá thấp hay thậm chí họ cho rằng mình không chắc 

có thể đạt được nó hay không. 

Một lối suy nghĩ thật là thiếu chín chắn, chưa gì họ đã nghĩ đến con đường thất 

bại. Như vậy bạn sẽ khó đạt được hành công trong cuộc sống, tự tạo ra cho mình 

những cái bẫy mà vốn dĩ ra nó không hề có trước đó. Chúng ta sống là phải có ước 

mơ, có một đích sống là gì mà bạn lại đánh mất những thứ đó chẳng khác gì đánh 

mất cuộc sống của mình, một cuộc sống bấp bênh không biết trôi nổi về đâu. 

Và đó cũng là thực trạng của giới trẻ ngày nay, là một điều đáng quan tâm tới. Sau 

đây là kế hoạch thực hiện ước mơ của tôi. Ví dụ trong việc định hướng công việc; 

Trước hết hãy tập tính quan sát của mình, hãy nhìn thế giới xung quanh ta, nào là 

bác sĩ, kỹ sư, giáo viên,kế toán … Có rất nhiều nghề cho chúng ta chọn nhưng thật 

sự bạn muốn lựa chọn ngành nào cho phù hợp? Đó cũng là do sở thích, tiềm năng 

và năng lực của bạn. 

Thứ hai là trong việc học tập, bạn thấy bạn giỏi ở môn nào, cần bổ sung thêm điều 

gì và cần đạt kết quả như thế nào ở cuối năm. Khi bạn ước mơ muốn làm bác sĩ 

chẳng hạn, để thi vào đại học y bạn phải rèn luyện cho mình ba môn Toán, Hóa, 

Sinh thật tốt; Tìm hiểu về trường đại học uy tín nào đó và cố gắng hết mình, nỗ 
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lực trong học tập và đạt được kết quả mà mình mong muốn. Chỉ cần thể hiện sự 

luyện tập, vươn lên trong cuộc sống thì mọi ước mơ cũng có thể đạt được sự thật. 

Bay vào vũ trụ và nhìn ngắm nó vốn là mơ ước vĩ đại của loài người. Dù biết đó là 

điều không tưởng nhưng con người không ngừng xây dựng những mơ ước. Và 

cuối cùng ước mơ ấy cũng trở thành hiện thực nhờ những nỗ lực không ngừng 

của các nhà khoa học. Chỉ sau vài chục năm nghiên cứu, con người đã biến ước 

mơ ấy thành sự thật. Năm 1957, ta đã phóng một vệ tinh nhân tạo đầu tiên, tiếp 

đến năm 1961 nhà phi hành người Nga – Xô Viết đã bay vòng quanh quỹ đạo trái 

đất. Và Armstrong cũng là người đặt chân lên mặt trăng đầu tiên vào năm 1969. 

Loài người chúng ta đã và đang làm những điều rất vĩ đại và phi thường. Nếu bạn 

có một ước mơ đủ lớn thì mọi khó khăn trở ngại sẽ dần được khắc phục mở ra 

con đường để bạn đi đến ước mơ. Ước mơ là miễn phí, bởi thế, bạn đừng ngại 

xây dựng ước mơ mỗi ngày để thành công. 

Nghị luận về ước mơ trong cuộc sống ngắn gọn - Mẫu 2 

“Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ!”. Quả thật là vậy, chúng ta sẽ chỉ là tồn tại nếu 

không có ước mơ và mục tiêu cho riêng mình. 

Ước mơ là khát vọng là những điều tốt đẹp mà ta luôn muốn hướng tới. Cuộc 

sống sẽ tốt đẹp hơn nếu ta biết ước mơ biết phấn đấu. Sống là phải biết ước mơ 

phải nghĩ tới những điều cao đẹp. 

Chính ước mơ làm cuộc sống chúng ta thêm động lực. Nó giống như một ngọn núi 

lửa luôn âm ỉ cháy trong tim ta và hối thúc, đánh thức chúng ta mỗi ngày. Khi 

chúng ta có ước mơ và hoài bão thì cuộc sống chúng ta trở nên lãng mạn hơn, bay 

bổng hơn. Nó cũng chính là liều thuốc tinh thần kích thích con người biết nỗ lực 

phấn đấu. 
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Tuy nhiên cũng cần phải phân biệt được giữa ước mơ và tham vọng. Tham vọng 

có thể hướng đến những điều tốt đẹp nhưng nó mang tính chất cá nhân ích kỷ, 

háo thắng và phần lớn kẻ tham vọng bao giờ cũng thất bại. Chúng ta cũng cần phê 

phán những kẻ sống thiếu ước mơ, sống không hoài bão. Họ giống như những loài 

côn trùng chỉ biết rúc mình trong bóng đêm mà không biết đâu là ánh sáng. 

Chính vì vậy, mỗi người hãy nuôi dưỡng cho mình một ước mơ, hãy chăm chút 

cho ước mơ lớn lên và trưởng thành mỗi ngày. Cũng như câu: “Đủ nắng hoa sẽ 

nở. Đủ gió chong chóng sẽ quay. Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy” thì chắc 

chắn đủ ước mơ bạn sẽ gặt hái được thành công. 

Nghị luận về ước mơ trong cuộc sống ngắn gọn - Mẫu 3 

Đã bao giờ bạn nghĩ rằng cuộc sống của mình là do mình tự quyết định chưa? Đã 

bao giờ tự hỏi mình rằng cuộc sống của mình có thật sự thoải mái khi cứ bị chi 

phối và ràng buộc bởi người khác? Nếu chưa thể tìm ra câu trả lời cho chính mình 

thì xin thưa với bạn rằng cuộc đời của bạn đang thực sự tẻ nhạt. Vì sao vậy? Vì 

bạn không rõ mình đang nghĩ gì và thực chất bạn không xác định đúng mục tiêu, 

đam mê và ước mơ của đời mình. 

Ước mơ là những mục tiêu, khao khát và đam mê về một thứ gì đó mà con người 

luôn mong muốn có được. Ai cũng cần phải xác định ước mơ và lí tưởng sống của 

riêng mình. Khi đã hiểu rõ bản thân mình rồi thì tự khắc bạn sẽ biết cần phải hành 

động ra sao để hiện thực hóa những ước mơ và dự định đang theo đuổi. 

Ước mơ chính là nguồn động lực thôi thúc mạnh mẽ những cố gắng và hành động 

vươn lên của con người. Ước mơ tạo cho con người niềm say mê và thích thú 

theo đuổi công việc của mình, lấy đó làm mục tiêu phấn đấu để không bao giờ 

cảm thấy nhàm chán. Hơn hết, ước mơ khiến con người trở nên vĩ đại hơn bởi vì 
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ước mơ được xây dựng bởi lí tưởng và tâm hồn của những con người biết khát 

khao, biết cố gắng. Mỗi chúng ta, ai cũng mang trong mình những ước mơ, hoài 

bão của bản thân. Và muốn chạm được tới cánh cửa mơ ước ấy thì bạn phải là 

người làm chủ cuộc đời mình. Không ai có thể thay ta sống nốt phần đời của ta 

phía trước. 

Vì thế, ta chỉ có thể cố gắng, nỗ lực thật nhiều thì mới có thể mong cuộc sống sau 

này của mình được an nhàn, hạnh phúc. Đặc biệt là học sinh, thế hệ trẻ tương lai 

của đất nước, các em cần xác định ước mơ của bản thân và cố gắng hết mình vì 

ước mơ ấy. Hãy làm chủ cuộc đời mình và phấn đấu, nỗ lực hết mình cho những 

mục tiêu, dự định đã đặt ra. Đó chính là cách ta theo đuổi ước mơ và kiến tạo cho 

mình một tương lai tươi đẹp. 

Nghị luận về ước mơ trong cuộc sống ngắn gọn - Mẫu 4 

Có ai đó đã từng nói rằng: “Người nghèo nhất trong tất cả mọi người không phải 

là người không có một xu dính túi, mà là người không có lấy một ước mơ”. Quả 

thật, ước mơ vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. 

Ước mơ, trước hết là những dự định, khát khao mà mỗi chúng ta mong muốn đạt 

được trong thời gian ngắn hoặc dài. Từ đó, nó trở thành động lực để mỗi chúng ta 

vạch ra phương hướng đường đi để dẫn thành công. Có ước mơ nhỏ bé, cũng có 

ước mơ vĩ đại. Nhưng ước mơ nào cũng đáng được trân trọng. 

Bởi ước mơ có vai trò vô cùng quan trọng đối với con người. Ước mơ chính là 

ngọn đuốc soi sáng trong tim mỗi chúng ta. Nó có thể định hướng con người đi 

đến thành công hay thất bại. Ước mơ cũng giúp con người tôi luyện được bản 

thân: kiên trì, nghị lực hơn trong cuộc sống. 
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Con đường đến với ước mơ luôn tràn đầy những thử thách. Nhưng chỉ cần biết nỗ 

lực hết mình, tin rằng thành quả sẽ ở cuối con đường sẽ sớm đạt được thành 

công. Nếu một con người sống không có ước mơ, sẽ không xác định được mục 

tiêu sống của mình. Chính vì không xác định được phương hướng sẽ dẫn tới bạn 

sẽ sống hoài sống phí, và trở thành người tụt hậu bị bạn bè, xã hội bỏ lại phía sau. 

Ta đã từng biết đến rất nhiều những tấm gương biết nỗ lực vì ước mơ của bản 

thân. Đó có thể là những anh chị lớp mười hai đang ngày đêm học tập để thi đỗ 

vào một trường Đại học mà mình yêu thích. Cũng có thể là những vận động viên 

của đội tuyển Việt Nam đang tập luyện không ngừng để giành được những tấm 

huy chương quý giá cho đất nước… Tất cả những ước mơ đều đáng được trân 

trọng. 

Bản thân một học sinh cuối cấp như tôi, ước mơ lớn nhất lúc này là có thể đặt 

chân vào ngôi trường cấp ba với một kết quả tốt. Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng ôn 

luyện những kiến thức để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới. 

Mỗi người chúng ta, hãy nuôi dưỡng cho mình một ước mơ. Và hãy cố gắng để 

hiện thực hóa được ước mơ đó. Bởi đời người chỉ sống có một lần, hãy sống sao 

cho thật ý nghĩa. 

Nghị luận về ước mơ trong cuộc sống ngắn gọn - Mẫu 5 

“Ước mơ giống như những vì sao… ta có thể không bao giờ chạm tay vào được, 

nhưng nếu đi theo chúng, chúng sẽ dẫn ta đến vận mệnh của mình” (Samuel 

Johnson). Quả thật, trong cuộc sống, ước mơ quả thật vô cùng quan trọng. 

Ước mơ, hiểu một cách đơn giản nhất là những dự định, khát khao mà mỗi chúng 

ta mong muốn đạt được trong thời gian ngắn hoặc dài. Đó có thể là ước mơ giản 

dị của một cậu bé mồ côi - được ăn uống no đủ, được mặc quần áo đẹp. Hoặc có 
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thể là ước mơ vĩ đại của những bậc vĩ nhân - thay đổi cả thế giới. Nhưng dù nhỏ 

bé hay to lớn, thì ước mơ cũng là điều đúng đắn. Ước mơ nào cũng thật đáng trân 

trọng. 

Bởi ước mơ giống như một ngọn hải đăng chỉ đường cho mỗi người. Nó hướng 

chúng ta tìm đến với những điều tốt đẹp. Nhờ có ước mơ mà con người có nghị 

lực và kiên trì để vượt qua mọi khó khăn. Ước mơ càng lớn, thử thách càng nhiều. 

Nhưng nếu đủ khao khát để vượt qua thì nhất định sẽ đạt được thành công. 

Người có ước mơ cũng rất đáng trân trọng. Nhưng hành trình để thực hiện ước 

mơ thì không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bill Porter chính là một tấm gương cho 

câu nói: “Một khi có ước mơ thì bệnh tật sẽ không còn là trở ngại”. Mặc dù bị 

bệnh bại não nhưng ông vẫn đam mê bán hàng. Và sau nhiều năm nỗ lực, ông đã 

trở thành một trong những nhân viên tiếp thị giỏi nhất nước Mỹ. Hay như Olesya 

Vladykina - một vận động viên bơi lội người Nga. Vào năm hai mươi tuổi, cô bị tai 

nạn và mất đi cánh tay trái. Điều đó thật kinh khủng đối với một cô gái trẻ mang 

trong mình ước mơ trở thành một vận động viên bơi lội. Tuy nhiên, không đầu 

hàng trước số phận, cô đã tham gia Paralympic Games, không những giành huy 

chương vàng mà còn xác lập kỷ lục thế giới ở bộ môn bơi lội. Và ở trên thế giới, 

vẫn còn hàng triệu những con người nhỏ bé nhưng họ vẫn đang ngày đêm nỗ lực 

để thực hiện ước mơ của mình. 

Bên cạnh đó, vẫn còn không ít những người - đặc biệt là những bạn trẻ sống 

không có ước mơ. Họ không xác định được mục tiêu sống của mình là gì. Sống 

một cuộc đời vô ích. Điều đó thật đáng buồn. Chính vì vậy, mỗi người hãy nuôi 

dưỡng cho bản thân một ước mơ để cố gắng, nỗ lực không ngừng vì nó. Khi đó, 

cuộc sống của chúng ta sẽ đạt được trở nên có ỹ nghĩa hơn. 
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Như ai đó đã từng nói: “Đừng để tuột mất ước mơ hay khát vọng của bạn. Vì nếu 

điều đó xảy ra, bạn có thể vẫn tồn tại nhưng bạn đã ngừng sống mất rồi”. 

Nghị luận về ước mơ trong cuộc sống ngắn gọn - Mẫu 6 

Có lẽ ai trong cuộc đời cũng đều có một ước mơ của riêng mình. Bởi “không ai 

đánh thuế ước mơ” - chúng ta luôn có quyền mơ ước những điều tốt đẹp cho bản 

thân. 

Ước mơ chính là những dự định, khao khát mà mỗi chúng ta mong muốn đạt 

được trong thời gian ngắn hoặc dài. Có ước mơ to lớn, cũng có ước mơ nhỏ bé. 

Nó trở thành động lực để mỗi chúng ta vạch ra phương hướng đường đi để dẫn 

đến mục tiêu mà mình đã định trước. 

Ước mơ có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người. Người 

ta ví ước mơ giống như ngọn đuốc soi đường cho chúng ta biết hành động và 

hướng chúng ta đến những đường tốt đẹp. Ước mơ cũng chính là mong muốn 

được cống hiến sức lực của mình xã hội và khi chúng ta đạt được ước mơ cũng 

chính là lúc chúng ta được mọi người công nhận năng lực của mình. Mỗi con 

người sinh ra đều là một phần tử nhỏ bé của xã hội nhưng không thể vì vậy mà ta 

để mình nhạt mờ đi giữa đám đông. 

Ước mơ giúp con người chứng minh cho xã hội thấy mình là người có giá trị. Nó 

thúc đẩy con người phải tự mình hành động, theo đuổi đam mê. Khi muốn theo 

đuổi ước mơ, con người phải thật sự cố gắng. Dù biết rằng con đường đi tới ước 

mơ vô cùng khó khăn, nhưng không có thành công nào mà đường đi của nó lại 

trải đầy hoa hồng. Bởi vậy ta cần phải chấp nhận khó khăn là một phần của cuộc 

sống và ta phải vượt qua nó thì mới có thể thành công. Trong hành trình gian nan 

ấy, ước mơ là vì sao sáng soi những lối ta đi, khi đi qua những khó khăn, bạn sẽ 
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nhìn thấy ước mơ của mình lấp lánh ở phía xa xa, bạn sẽ nỗ lực bước tiếp. Những 

ước mơ sẽ đưa con người đi tới tương lai, không quản những gian nan, nghiệt ngã 

của cuộc đời để chinh phục ước mơ. 

Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, cần phải xác định cho bản thân 

một ước mơ và mục đích sống. Để đạt được ước mơ, chúng ta cần ra sức học tập, 

tu dưỡng đạo đức để chuẩn bị những hành trang cần thiết cho con đường đi tới 

ước mơ của mình. Đó cũng chính là điều mà mỗi người cần có cho hành trình đi 

tới tương lai. 

Nghị luận về ước mơ trong cuộc sống ngắn gọn - Mẫu 7 

Để sáng tạo tương lai, cần bắt đầu bằng một ước mơ. Ước mơ hay chính là những 

khao khát, mong muốn mà ta luôn cố gắng để hiện thực hóa trong tương lai. Nếu 

như cuộc đời là một con đường dài nhiều ngã rẽ, thì ước mơ chính là đích đến của 

con đường ấy. Có ước mơ là chúng ta có thêm động lực để phấn đấu. 

Ước mơ, khát vọng giống như chiếc đồng hồ báo thức, đánh thức ta mỗi lúc còn 

chênh vênh, vô định trên bước đường đời. Ước mơ với mỗi người là khác nhau. 

Có những ước mơ giản dị, là nụ cười trên môi những đứa con của cô bán hàng 

rong giữa dòng đời thường nhật. Có ước mơ lớn lao, muốn trở thành tỉ phú của 

cậu học trò còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Chẳng ai đánh thuế những ước 

mơ, ước mơ rất diệu kì nhưng không hề khó để có được. Nếu không mơ, sống 

không có khát vọng, hoài bão thì đâu là câu trả lời cho những hành động bạn đang 

làm hàng ngày, những nỗ lực mà bạn đang bỏ ra? Nếu không phải là mong muốn, 

ước vọng về một nền hòa bình độc lập cho dân tộc, thì người thanh niên Nguyễn 

Tất Thành trong một ngày tháng 6 năm ấy làm sao có thể can đảm, dũng cảm rời 

bến cảng Nhà Rồng để chính thức bắt đầu cuộc hành trình đi tìm đường cứu 

nước? Nếu không phải là ước mơ về những năm tháng say mê học hỏi trên giảng 
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đường đại học, thì làm sao hàng ngàn sĩ tử có thể quyết tâm ôn luyện, học tập 

từng ngày như vậy? 

Con đường đời sẽ bớt những sai lầm không đáng có nếu ta xác định được đích 

đến, ước mơ của bản thân mình. Thật đáng buồn, đáng phê phán những cuộc đời 

vô nghĩa, những con người sống mà không có khát vọng, hoài bão. Ước mơ không 

phải là mơ mộng hão huyền, những dự định là ước mơ tốt đẹp khi dự định ấy 

nằm trong khả năng cố gắng của bạn, những dự định mà bạn có thể hoàn thành 

bằng lòng quyết tâm, kiên trì và lương thiện. 

Viết về ước mơ, tôi tự nhìn lại mình, nhận thức được vai trò của ước mơ trong 

cuộc sống và sẽ tận tâm, tận hiến, hết mình để hiện thực hóa ước mơ tôi. Ở trên 

đời, mọi chuyện sẽ không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn. 
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