
 Dàn ý nghị luận: Tuổi trẻ cần sống có bản lĩnh 

Lập dàn ý chi tiết đề văn nghị luận xã hội bàn về ý kiến: Tuổi trẻ cần sống có 

bản lĩnh để dám đương đầu với mọi khó khăn thử thách. 

Dàn ý nghị luận về ý kiến Tuổi trẻ cần sống có bản lĩnh 

I. Mở bài: 

- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Tuổi trẻ cần phải có bản lĩnh để đương đầu với mọi 

khó khăn, thử thách. 

II. Thân bài 

* Giải thích: 

– Bản lĩnh là sự tự khẳng định mình, bày tỏ những quan điểm cá nhân và có chính kiến 

riêng trong mọi vấn đề. Người bản lĩnh dám đương đầu với mọi thử thách để đạt điều 

mong muốn. 

* Phân tích, chứng minh: 

- Biểu hiện của người sống bản lĩnh: 

+ Quyết đoán, không vì người khác nói ra nói vào mà lung lay ý chí quyết tâm của mình. 

+ Người có bản lĩnh thường nói là làm và không nói hai lời. 

+ Khi gặp khó khăn thường không than khóc oán trách số phận hay đổ lỗi cho người này, 

người kia mà là người tự dám nhận lỗi về mình tự mình khắc phục khó khăn để bước 

tiếp. 

+ Dám sống theo đuổi ước mơ dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống 

- Ý nghĩa của việc sống bản lĩnh: 

+ Sống bản lĩnh giúp cho bản thân có được sự tự tin trong cuộc sống, từ đó đề ra những 

mục tiêu và dám thực hiện chúng. 

+ Bên cạnh đó, người bản lĩnh cũng dễ dàng thừa nhận những sai sót, khuyết điểm của 

mình và tiếp thu những cái hay, cái mới, cái hay. 

+ Trước những cám dỗ của cuộc sống, người bản lĩnh hoàn toàn có thể tự vệ và tự ý thức 

được điều cần phải làm. 
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* Bình luận, mở rộng: 

+ Là học sinh, bản lĩnh được biểu hiện qua nhiều hành vi khác nhau. Đó là khi bạn cương 

quyết không để cho bản thân mình quay cóp, chép bài trong giờ kiểm tra. Đó là khi bạn 

sẵn sàng đứng lên nói những sai sót của bạn bè và khuyên nhủ họ. Khi mắc sai lầm, bạn 

tự giác thừa nhận và sửa sai. 

III. Kết bài: 

- Đưa ra bài học nhận thức và hành động 

Ví dụ: Không phải ai sinh ra cũng có được bản lĩnh. Bản lĩnh của mỗi người được tôi 

luyện qua nhiều gian lao, thử thách. Bằng sự can đảm, học từ những thất bại, đứng dậy từ 

những vấp ngã, … mỗi chúng ta đang dần tạo nên một bản lĩnh kiên cường. 

 

Bài văn mẫu bàn về bản lĩnh sống của tuổi trẻ hiện nay (Tham khảo) 

     Mọi con đường ta đi chẳng thể nào rải đầy những bông hoa hồng hay cỏ dại thơm 

ngát, mà trên con đường đó sẽ có những nguy hiểm đang rình rập, chờ đợi bạn ở phía 

trước. Cuộc đời này cũng vậy, khi đất nước phát triển, cách sống của con người ngày 

càng đổi mới, những khó khăn trong cuộc sống cũng ngày càng nhiều. Để làm một con 

người trưởng thành thật sự thì không chỉ có những khó khăn mà có cả những sự cám dỗ, 

nguy hiểm đang đợi bạn ở trước và muốn vượt qua nó một cách dễ dàng thì bạn phải có 

bản lĩnh. Có ý kiến cho rằng: "Tuổi trẻ ngày nay cần sống có bản lĩnh để đương đầu với 

mọi khó khắn thử thách". 

    "Bản lĩnh" là có ý chí, quyết tâm, dám làm, dám suy nghĩ. Sống bản lĩnh chính là dám 

thể hiện khả năng, sở thích của mình, luôn tự tin trong cuộc sống. Bản lĩnh còn được định 

nghĩa theo nhiều quan điểm của nhiều người. Trong cuộc sống, bản lĩnh tạo nên những 

nét riêng của mỗi người và người sống có bản lĩnh luôn dám đương đầu với mọi khó 

khăn trong cuộc sống. Điều này rất quan trọng đối với giới trẻ hiện nay khi sống trong 

thời buổi này. 

    Sống có bản lĩnh giúp ta đi đúng đường, đúng hướng đi. Nó giống như một hành trang 

tốt khi chúng ta bước ra cuộc đời. Một hướng đi tốt để ta chọn đúng đường tránh được 

những nguy hiểm, hành trang tốt để ta có đầy đủ những dụng cụ cần thiết để chuẩn bị 

bước tiếp mà không gặp phải khó khăn, thiếu hụt. Sống bản lĩnh đem lại cho ta nhiều trải 

nghiệm hay và hiểu biết rõ trong cuộc đời. Khi sống có bản lĩnh ta không chỉ nhận ra 

những điều quí giá đó mà còn được nhiều người xung quanh yêu mến, quan tâm. Xung 

quanh ta có rất nhiều những tấm gương tốt, những con người sống có bản lĩnh như câu 

chuyện của chị Nguyễn Thị Luyện, là một trong những nòng cốt của đội bóng đá nữ Việt 
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Nam đã giúp đội tuyển giành được huy chương vàng Seagame29. Bố mất sớm, đang 

tham gia thi đấu thì được tin mẹ mất, thế nhưng chị vẫn vững vàng tinh thần, cống hiến 

hết mình vì sự nghiệp thể thao của cả nước. Thật là một tấm gương trẻ đáng ngưỡng mộ. 

    Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tốt thì vẫn còn tồn tại những điểm xấu, những khuyết 

điểm.Có những người sống thiếu bản lĩnh. Cuộc sống của họ không được kiên định, sống 

không có định hướng trong tương lại, thiếu đi mục đích cá nhân, cuộc sống kiến họ cảm 

thấy cuộc đời nhàm chán và buồn tẻ. Thiếu đi bản lĩnh thì thật sự là một sai lầm. Khi gặp 

khó khăn thì bỏ cuộc, gặp ngại vật thì bỏ qua bởi vậy họ mới không nhận ra được sau 

những tảng đá cao ngất lại là một đồi hoa. Dễ dàng sa vào những điều tồi tệ, cuộc sống dễ 

dàng thay đổi, biến chất. Tuổi trẻ mà không có bản lĩnh hay bồng bột, suy nghĩ không 

chu đáo, kĩ càng không bao giờ có thể thành công được. 

    Khi là một học sinh, chúng ta phải biết loại bỏ những điểm sai, những tấm gương xấu. 

Biết sống có bản lĩnh để dễ dàng đương đầu với mọi khó khăn thử thách, vượt qua được 

những rào cản để bước tới một tương lai tươi sáng. Khi gặp những tấm gương xấu, biết 

rút ra cho mình những bài học và nên tránh xa những hành vi thói hư, tật xấu để trở thành 

những tấm gương, con người tốt, có ích cho xã hội, đất nước phát triển sau này. 

    Bản lĩnh là không phải là một tố chất có sắn mà nó còn phải có thời gian kiên trì, nỗ 

lực rèn luyện bản thân. Sống có bản lĩnh luôn đạt được nhiều điều hay trong cuộc sống, 

hãy trở thành người có bản lĩnh! 

-------------------------------------------------------------------- 

» Xem thêm: 

 Văn mẫu hay nghị luận về Tuổi trẻ cần sống có bản lĩnh 

 Suy nghĩ của em về giá trị thời gian 
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