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Văn mẫu văn bản Điều gì giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng  trang 94 SGK Ngữ văn – Cánh diều 

 

 

Phương pháp: Liên hệ thực tiễn, đọc sách báo và nêu suy nghĩ 

Cách giải: 

     Trong số các cầu thủ bóng đá Việt Nam, em thích nhất là cầu thủ bóng đá Nguyễn Quang Hải mang áo số 

19. Anh sinh ngày 12 tháng 4 năm 1997, là một cầu thủ bóng đá người Việt Nam hiện đang chơi cho Câu lạc 

bộ Hà Nội và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Anh đã đạt danh hiệu “Quả bóng vàng Việt Nam” vào 

năm 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2019. Anh được coi là một trong những cầu thủ 

xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam khi đem lại rất nhiều bàn thắng và những trận cầu mãn nhãn về cho 

đội tuyển nước nhà. Sinh ra tại huyện Đông Anh, Hà Nội, Quang Hải sớm tham gia đội trẻ của Hà Nội từ năm 

9 tuổi. Ở tuổi 16, anh đã được đăng ký tham gia Giải bóng đá U19 quốc gia 2013. Kể từ năm 2014, anh cùng 

Câu lạc bộ Hà Nội vô địch Giải bóng đá U19 quốc gia các năm 2014, 2016 và về nhì năm 2015. Cùng năm 

2016, anh lần thứ 3 vô địch Giải bóng đá U21 quốc gia. Em rất hâm mộ cầu thủ Quang Hải, vì anh đá rất hay, 

chúc anh sao này sẽ cùng đội tuyển Việt Nam đem lại vinh quang cho bóng đá nước nhà. 
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Hãy nêu suy nghĩ của em về cầu thủ bóng đá mà em yêu thích nhất 


