
Trong văn nghị luận, yếu tố tự sự có thể sử dụng ở những trường hợp 

Cùng Đọc tài liệu xem các cách trả lời câu 2 thuộc bài soạn Củng cố mà mở rộng trang 94: Lỗi 

về liên kết và mạch lạc (Bài 3: Nghệ thuật thuyết phục trong văn nghị luận SGK ngữ văn 10 tập 

1 sách Kết nối tri thức). 

Câu hỏi: Theo bạn, trong văn nghị luận, yếu tố tự sự có thể sử dụng ở những trường hợp nào và 

với mức độ ra sao? 

Trả lời:  

Cách trả lời 1: 

- Các trường hợp có thể sử dụng yếu tố tự sự trong văn nghị luận: 

  + Sử dụng yếu tố tự sự trong quá trình lập luận để các luận điểm được trình bày rõ ràng hơn. 

  + Sử dụng khi nêu ra các lí lẽ, bằng chứng để tăng sức thuyết phục. 

- Về mức độ, yếu tố tự sự cần được sử dụng trong văn nghị luận với mức độ vừa phải, không nên 

dùng quá nhiều dễ nhầm sang văn tự sự. 

Cách trả lời 2: 

Có thể sử dụng yếu tố tự sự trong văn nghị luận, tuy nhiên nên sử dụng với mực độ hợp lý để 

phù hợp với vấn đề bàn luận. Có thể đưa yếu tố tự sự vào phần mở đầu để dẫn dắt vào vấn đề 

nghị luận hoặc sử dụng làm dẫn chứng để phân tích vấn đề. Không nên sử dụng quá nhiều yếu tố 

tự sự, bài nghị luận sẽ trở thành một bài kể và mất đi tính thuyết phục.  

 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu 2 soạn Củng cố mà mở rộng trang 94 sách Kết nối tri thức ngữ văn 

10 tập 1, 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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