
Bạn hãy khái quát về nội dung đoạn 4 và nó đảm nhận chức năng gì 

Cùng Đọc tài liệu đi vào phần trả lời câu 5 trang 76 thuộc nội dung phần Trả lời câu hỏi: Soạn 

bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia thuộc Bài 3: Nghệ thuật thuyết phục trong văn nghị luận 

SGK ngữ văn 10 tập 1 sách Kết nối tri thức 

Câu hỏi:  Bạn hãy khái quát về nội dung đoạn 4 và cho biết đoạn này đảm nhận chức năng gì 

trong mạch lập luận. 

Trả lời:  

Cách trả lời 1: 

- Khái quát về nội dung đoạn 4: bàn về cách mà một kẻ sĩ có học vấn nhưng thân phận nhỏ mọn 

thì cần phải báo đáp triều đình ra sao. 

- Chức năng trong mạch lập luận: là một luận cứ trong mạch lập luận, nối tiếp đoạn (3) với đoạn 

(5), với những chính sách, việc làm đề cao người hiền tài của triều đình thì họ đã, đang và sẽ làm 

những gì để giúp ích cho đất nước. Đoạn (4) là nút thắt để người đọc thấy được rõ nhất những 

công lao to lớn mà hiền tài mang đến cho đất nước cũng như ý nghĩa của việc dựng bia đá trong 

đoạn (5). 

Cách trả lời 2: 

- Nội dung: khuyến khích những kẻ sĩ phải có trách nhiệm ra sức báo đáp, gắng sức giúp vua, 

giúp nước xứng đáng với sự tôn vinh, trọng đãi của nhà vua.  

- Đoạn văn (4) đảm nhận chức năng kết nối nội dung ý nghĩa của đoạn (3) và đoạn (5), đoạn (3) 

là tiền đề cho đoạn (4) và đoạn (4) là tiền đề cho đoạn (5), giúp cho mạch văn toàn bài được 

thống nhất, thuyết phục.  

+ Đoạn (3): Việc làm khuyến khích hiền tài bằng cách dựng bia đá đề danh.  

+ Đoạn (4): Khuyến khích hiền tài gắng sức giúp vua, giúp nước xứng đáng với sự trọng dụng 

+ Đoạn (5): Ý nghĩa của việc được khắc tên trên bia đá.  

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu 5 trang 76: "Bạn hãy khái quát về nội dung đoạn 4 và cho biết đoạn 

này đảm nhận chức năng gì trong mạch lập luận." phần Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, 

đừng quên tham khảo trọn bộ Soạn Văn 10 Kết nối tri thức! 

- Tổng hợp các tài liệu và bài học soạn văn 10 mới - 
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