
Khi viết bài văn bia, tác giả đã thể hiện ít nhất hai tư cách 
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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: Khi viết bài văn bia, tác giả đã thể hiện ít nhất hai tư cách: một là của người truyền đạt 

“thánh ý”, hai là của kẻ sĩ được trọng dụng, thường suy nghĩ về việc báo đáp. Việc thống nhất 

hai tư cách đó đã chi phối như thế nào đến cách triển khai luận điểm của tác giả? 

Trả lời:  

Cách trả lời 1: 

Cách triển khai luận điểm của tác giả: 

- Tác giả nêu quan điểm với vị thế là một người truyền đạt “thánh ý”, đưa ra luận điểm, luận cứ 

về việc trọng dụng hiền tài của triều đình nhà nước. 

- Tác giả cũng trình bày luận điểm về những suy nghĩ của kẻ sĩ được trọng dụng, bày tỏ thái độ 

của bản thân, đưa ra những lí lẽ bằng chứng về sự đóng góp của kẻ sĩ cho nước nhà.  

- Với hai tư cách này, tác giả triển khai hệ thống luận điểm không mang tính đối lập mà được 

trình bày song song với nhau, vừa nói về tầm quan trọng của hiền tài với đất nước vừa nêu lên 

những đóng góp mà họ đã làm cho đất nước. 

Cách trả lời 2: 

Việc thống nhất hai tư cách đó đã chi phối đến cách triển khai luận điểm của tác giả như sau: 

- Với tư cách là một người truyền đạt “thánh ý”, tác giả đem lại cái nhìn, cách đánh giá khách 

quan, sáng suốt về việc trọng dụng hiền tài. 

- Với tư cách là một kẻ được trọng dụng, tác giả bày tỏ suy nghĩ chủ quan về ý thức trách nhiệm 

của kẻ sĩ với vua, với nước, thể hiện thái độ biết ơn, báo đáp đồng thời đưa ra lời khuyến khích 

với thế hệ sau.  

=> Với hai tư cách như vậy, bài văn bia của tác giả càng có sức thuyết phục, hấp dẫn, xác đáng 

cả về lý, về tình.  

Cách trả lời 3: 

Chi phối cách triển khai luận điểm của tác giả: cả triều đình lẫn kẻ sĩ đều là những người “có 

lợi”. Một bên thì trọng dụng được người tài để giúp ích cho đất nước, còn một bên lại đêm trí lực 

của mình để cống hiến cho quê hương. 
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Khi viết bài văn bia, tác giả đã thể hiện ít nhất hai tư cách 

Trên đây là gợi ý trả lời câu 6 trang 76: "Khi viết bài văn bia, tác giả đã thể hiện ít nhất hai tư 

cách: một là của người truyền đạt “thánh ý”, hai là của kẻ sĩ được trọng dụng, thường suy nghĩ 

về việc báo đáp. Việc thống nhất hai tư cách đó đã chi phối như thế nào đến cách triển khai luận 

điểm của tác giả?" phần Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, đừng quên tham khảo trọn bộ Soạn 

Văn 10 Kết nối tri thức! 
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