
 Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc 

sống trí tuệ 

Nghị luận xã hội về ý kiến: Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường 

trực của con người có cuộc sống trí tuệ - Hướng dẫn dàn ý và bài văn tham 

khảo. 

Đề bài: Trình bày suy nghĩ của em về ý kiến: "Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ 

thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ". 

*** 

Hướng dẫn lập dàn ý chi tiết 

I. Mở bài: 

- Giới thiệu vấn đề, ý kiến cần nghị luận: "Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường 

trực của con người có cuộc sống trí tuệ". 

II. Thân bài 

- Giải thích ý nghĩa: nhu cầu trí tuệ thường trực là nhu cầu thường xuyên, cần thiết mở 

rộng tri thức, tầm hiểu biết....  

- Bàn luận những tác tác dụng lớn lao của việc đọc sách: 

    + Văn hóa đọc gắn liền với chữ viết, qua quá trình đọc con người sẽ suy nghĩ, phân 

tích, tổng hợp, tư duy, biến tri thức thành của mình và trở thành vốn kiến thức vận dụng 

vào cuộc sống. 

    + Đọc sách giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết về đời sống, xã hội, con người và nhận 

thức chính mình. “Sách mở rộng ra trước mắt ta những chân trời mới”. 

    + Việc đọc sách tác động mạnh mẽ tới tư tưởng, tình cảm và thái độ, góp phần hoàn 

thiện nhân cách và làm giàu đời sống tinh thần của con người. “Mỗi cuốn sách nhỏ là một 

bậc thang đưa ta tách khỏi phần Con để đến với thế giới Người”. (Lấy dẫn chứng minh 

họa làm rõ luận điểm nêu ra) 

- Phê phán thực trạng xuống cấp của văn hóa đọc trong thời đại ngày nay đặc biệt là đối 

với giới trẻ: Văn hóa đọc dần mai một không chỉ gây tổn thất cho việc truyền bá tri thức 

mà còn làm mất dần đi một nét đẹp có tính biểu hiện cao của văn hóa. 

III. Kết bài 
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- Khẳng định tính đúng đắn của ý kiến, rút ra bài học nhận thức, hành động: những việc 

làm thiết thực của cá nhân và cộng đồng trong việc nâng cao và phổ biến văn hóa đọc. 

   Các em có thể tham khảo một số bài văn mẫu nghị luận về ích lợi và ý nghĩa của việc 

đọc sách đối với cuộc sống con người dưới đây để chọn lọc các ý chính vận dụng vào bài 

làm của mình một cách hợp lí. 

 

Văn mẫu nghị luận bàn về giá trị của việc đọc sách (Sưu tầm) 

Bài số 1: 

    Sách là người bạn thân thiết của mỗi người, đọc những cuốn sách hay chúng ta có 

những phút giây được tự do theo đuổi những suy nghĩ, những rung động riêng hoà theo 

hồn câu chữ mà không bị vướng bận bởi bất cứ thứ gì. Nhờ vậy con người ta vừa được 

tiếp thu thêm nguồn tri thức bổ ích, giứp mở mang trí tuệ, vừa có cảm giác thanh thản 

hơn như được trở về với chính mình sau vòng quay nghẹt thở của công việc, của sự bận 

rộn mỗi ngày. 

   Đọc sách để mở mang trí tuệ: Đọc sách giúp con người nâng cao hiểu biết, tiếp thu tri 

thức: Sách có một khả năng tập trung kiến thức, kinh nghiệm rất lớn. Do đó sách có thể 

cung cấp cho ta một nguồn tri thức khổng lồ đã được đúc kết cô đọng và chính xác ở mức 

độ cao. 

    Có nhiều cách học: từ thầy, từ bạn,… nhưng không một ai có thể dạy ta tất cả những gì 

ta cần phải biết, ta nên biết. Do vậy việc đọc sách đối mỗi người là vô cùng cần thiết, hơn 

nữa sách có thể đọc ở mọi nơi mọi lúc nên rất thuận tiện. 

    Nói như thế không có nghĩa là bất cứ quyển sách nào cũng bổ ích, cũng hay, cũng cần 

đọc: số lượng sách nhiều vô số, gồm rất nhiều loại: sách giáo khoa, sách tham khảo, sách 

về từng lĩnh vực, khoa học, y học, nghệ thuật (văn thơ, hội hoạ, điêu khắc,…), sách cũng 

bao gồm cả truyện,… 

    Chất lượng mỗi sách là khác nhau, do vậy đọc sách cần phải lựa chọn kĩ càng từng loại 

sách, chất lượng sách nếu không tốt sẽ ngốn một phần lớn thời gian và sức lực của ta mà 

chẳng đem lại một kiến thức bổ ích gì. 

    Nguồn tri thức mà sách cung cấp có đến được với người đọc hay không và còn tuỳ 

thuộc vào phương thức đọc sách: đọc nhiều mà chỉ lướt qua thì chẳng đọng lại bao nhiêu. 

Do đó đọc cần phải đọc kĩ, biết suy ngẫm và tiếp thu. Như vậy việc đọc sách còn rèn 

luyện cho ta kĩ nâng nghiền ngẫm, phân tích tức là ta được tiếp thu kiến thức một cách 
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trực tiếp, tự mình cảm nhận, không phải qua người trung gian. Nhờ đó đọc sách không 

những giúp ta có thêm hiểu biết mà còn giúp người đọc dần dần chín chắn hơn, biết tự 

mình suy nghĩ trước mọi vấn đề. Bởi vậy, việc đọc sách đốí với lứa tuổi thiếu nhi, tuổi 

mới lớn là vô cùng cần thiết và bổ ích. Mở mang trí tuệ không chỉ là việc tiếp thu tri thức 

mà còn là sự rèn luyện những nếp nghĩ, sự sáng tạo. 

    Đọc sách, không chỉ giúp ta được mở mang trí tuệ mà còn cảm thấy tâm hồn mình như 

được thanh lọc và nhẹ nhõm hơn. Nguồn tri thức từ sách là hành trang quý báu để mỗi 

người bước vào cuộc sống, sống và khẳng định mình giữa cuộc đời. Do vậy, đọc và tiếp 

thu tri thức từ sách giúp ta tự tin hơn trên bước đường đời của mình, trước những gì mình 

cần phải làm để sống một cuộc đời ý nghĩa. Chẳng hạn sau khi đã nghiền ngẫm kĩ nhiều 

cuốn sách về ba môn thi đại học, chúng ta có thể bình tĩnh, tự tin trước một kì thi cam go 

quyết định cuộc đời mình, cũng bởi vậy mà chúng ta sẽ thấy mình nhẹ nhõm và thoải mái 

rất nhiều. 

    Đọc sách, chúng ta vừa nâng cao tri thức, vừa tự rèn luyện nết nghĩ, nhờ đó ta sẽ làm 

chủ được chính mình trước sự quay cuồng của vòng sống xô bồ. Những cuốn sách viết về 

đời sống, những cuốn tiểu thuyết,., giúp chúng ta nhìn rõ hơn về cuộc đời, bao điều hay 

dở, tốt xấu trong xã hội. Hiểu về bản chất của đời sống, làm chủ được bản thân mình 

trước những cám dỗ của cuộc đời, biết tự mình đặt ra câu hỏi: sống sao cho ra sống, sống 

sao khỏi bị sa ngã, sống sao cho hợp tình hợp lí. 

    Còn với những loại sách về văn hóa, địa lí, lịch sử,… mỗi lần đọc sách là một lần ta 

được hòa mình vào những nét truyền thống văn hoá tốt đẹp khắp mọi nơi, hoà vào những 

miền đất nước, được quay về quá khứ, hướng đến tương lai,… nhờ đó chúng ta sẽ thấy 

cuộc đời tốt đẹp và tươi vui hơn. Đọc một cuốn sách viết về truyền thống của dân tộc 

miền núi phía Bắc với những chiếc váy xoè, điệu múa ô trong ta ngay lập tức nghĩ đến 

niềm vui sướng được đặt chân đến đó hay đọc một cuốn sách viết về quốc đảo Italia đầy 

huyền bí, tâm hồn ta cũng sẽ ngao du đến tận Châu Âu… và trong ta dần dần tự mình 

nuôi sống những ước mơ, tâm hồn ta sẽ được thanh lọc hơn trước những sự xô bồ, vất vả 

của cuộc sống hằng ngày. 

    Sách cũng là một cách giải trí hiệu quả. Những mẩu truyện cười, những bài thơ nhỏ 

giúp ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau những giờ làm việc căng thẳng. 

   Như vậy, đọc sách không những giúp chúng ta mở mang tri thức, mà còn nâng cao tâm 

hồn mình. Được giải trí, sống một cách tự chủ, tự tin. Chúng ta sẽ tự đặt ra cho mình một 

phương pháp sống sao cho thật ý nghĩa, sống giữa cuộc đời và làm chủ chính đời sống 

của mình, nâng cao tâm hồn biết sống hợp tình hợp lí, sống vui vẻ và ý nghĩa. 
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    Đọc sách vô cùng bổ ích mà cũng thật dễ dàng, có thể đọc mọi lúc mọi nơi, đọc sách 

vừa mở mang trí tuệ vừa nâng cao tâm hồn. Vì vậy hãy tận dụng thời gian và sức lực 

đang có vào việc đọc sách khi còn chưa quá muộn. 

Bài số 2: 

    Sách là kho kiến thức bất tận của nhân loại. Người đọc sách là những người miệt mài 

đi tìm hiểu đến tận cùng của kho báu quý giá ấy. Chính vì vậy, việc đọc sách của mỗi 

người là vô cùng cần thiết. Vai trò của việc đọc sách đối với việc tìm hiểu kiến thức cũng 

như để hoàn thiện bản thân mình ngày càng cần thiết và được trau dồi hơn. 

    Có rất nhiều định nghĩa về sách, mỗi người lại có cách hiểu, cách nhìn nhận riêng về 

sách. Tuy nhiên có thể nói ngắn gọn sách chính là tri thức, là nơi con người có thể học 

hỏi, trao đổi kinh nghiệm, trau dồi và rèn luyện bản thân mình. Hiện nay, sách có rất 

nhiều loại: Sách giải trí, sách khoa học, sách nấu ăn, sách chuyên đề,…Mỗi loại sách lại 

mang trong mình những đặc điểm riêng biệt, cung cấp cho người đọc những thông tin 

khác nhau. Chính vì thế mà đọc sách có rất nhiều tác dụng, trước hết từ chức năng của 

từng loại sách sẽ tương ứng với những tác dụng khác nhau. 

    Trước hết, đọc sách để tìm hiểu, nâng cao kiến thức. Chúng ta không phải cái gì cũng 

biết, cái gì cũng tường tận. Vì thế chỉ có cách là tự mò mẫm trong những cuốn sách 

chuyên về lĩnh vực đó. Khi đọc sách chúng ta sẽ vỡ ra được cái mình cần tìm như thế 

nào. Lê-nin từng nói “Học, học nữa, học mãi”. Vấn đề học liên quan đến vấn đề đọc sách, 

vì chúng ta học cũng xuất phát từ việc đọc sách mà ra. 

     Kiến thức trong sách vô cùng, vô tận, bạn nên lựa chọn, chắt lọc kiến thức để đọc, để 

có thể vận dụng vào cuộc sống hằng ngày. Bạn sẽ thấy rất thú vị khi tìm hiểu được những 

thông tin bổ ích đó. 

    Cuộc sống của mỗi người bận rộn, thời gian nghỉ ngơi rất ít, nhiều khi bạn muốn tìm 

một phương tiện nào đó để xả stress. Sách chính là một nơi bạn có thể tìm đến để ru ngủ 

tâm hồn, để làm phong phú và thư giãn cho tâm hồn. Ở vấn đề này có mảng sách giải trí 

như truyện tranh, truyện ngôn tình, truyện trinh thám. Những cuốn sách này sẽ giúp bạn 

mở mang đầu óc, thư giãn tâm hồn, có thể hiểu thêm về cuộc sống xung quanh mình tốt 

hơn. 

    Đọc sách không chỉ nâng cao kiến thức mà đọc sách còn giúp chúng ta biết yêu thương 

và trân trọng những người xung quanh mình hơn. Sách với những nội dung giới thiệu tấm 

gương vượt khó, những hoàn cảnh khó khăn. Đọc để chúng ta thấy được ý chí, nghị lực 

phi thường của những điều tưởng chừng như không thể. Đến với sách, trái tim chai sạn 

bỗng nhiên như được tắm táp trở nên mềm mại, hiền hòa hơn. 
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     Ở mỗi lứa tuổi tương ứng với những cách đọc sách, loại sách riêng, giúp mỗi người 

cảm thấy mình học tập và rèn luyện được rất nhiều từ sách. 

    Đọc sách có vai trò, tác dụng lớn đối với mỗi người song phải đọc sách như thế nào, 

phương pháp đọc sách ra sao cũng là một vấn đề cần được đặt ra. Việc chọn sách để đọc, 

chọn môi trường đọc, chọn kiến thức để tìm hiểu rất cần thiết. Nó có thực sự phù hợp và 

cần thiết đối với cuộc sống của bạn hay không. Người ta bảo chọn sách để đọc cũng như 

việc chọn bạn mà chơi là vì thế. Những cuốn sách tốt sẽ khiến bạn tốt lên và ngược lại. 

Bởi vậy chọn sách vô cùng quan trọng. 

    Như vậy, cuộc sống của mỗi người, để không bị tụt hậu, để có thể tự tin hơn trong 

cuộc sống thì việc đọc sách là cực kỳ cần thiết và nên được rèn luyện hằng ngày. Tạo thói 

quen đọc sách để không ngừng nâng cao trí tuệ bản thân hơn. 

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

» Xem thêm: 

 Nghị luận: Thành công không phải là một đích đến, đó là một hành trình 

 Nghị luận xã hội: Tuổi trẻ cần sống có bản lĩnh 
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