
Soạn bài viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội Lớp 10 Cánh Diều 

 

Đọc tài liệu tổng hợp và biên soạn nội dung chính để soạn bài viết bài văn nghị luận về một vấn 

đề xã hội lớp 10 Cánh diều chi tiết, đầy đủ ý nhất. 

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội sách Cánh Diều 

1. Định hướng 

a) Nghị luận về một vấn đề xã hội có thể bàn luận về một tư tưởng, đạo lí,... nhưng cũng có thể 

nghị luận về một hiện tượng có thực trong đời sống con người, sự việc,...) hoặc một vấn đề xã 

hội đặt ra trong tác phẩm văn học.  

- Vấn đề xã hội đưa ra bàn luận có thể là hiện tượng tích cực, cũng có thể là hiện tượng tiêu cực 

hoặc có cả hai.  

- Như thế đòi hỏi người viết cần thể hiện được quan điểm của mình, từ đó phân tích, biểu dương 

cái tốt, cái đẹp và lên án, phê phán cái sai, vạch trần cái xấu, cái ác,..., nêu lên hướng khắc phục, 

giúp người đọc hiểu và làm theo cái đúng, có nhận thức và hành động tích cực,... 

Đọc văn bản: KHI TA THAY ĐỔI, THẾ GIỚI SẼ ĐỔI THAY 

Trả lời câu hỏi: 

Câu 1. Đoạn trích nêu lên hiện tượng gì của đời sống? 

Trả lời 

Đoạn trích nêu lên hiện tượng: Đổ lỗi, nói dối, không có trách nhiệm với hành động của mình. 

Câu 2. Nhận biết luận điểm và cách triển khai luận điểm. 

Trả lời 

- Luận điểm và cách triển khai luận điểm: 

+ Đổ lỗi là cách hành xử mà nhiều người mắc phải. 

+ Cần thay đổi, tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. 

Câu 3. Nhận biết các thao tác giải thích, phân tích, chứng minh, bác bỏ... trong văn bản. 

Trả lời 

- Các thao tác giải thích, phân tích, chứng minh, bác bỏ trong văn bản: 

+ Giải thích: thế nào là đổ lỗi 
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+ Phân tích: Cách hành xử không đúng 

+ Chứng minh: Câu chuyện của bản thân tác giả 

+ Bác bỏ: Những lí do khiến người ta đổ lỗi cho người khác. 

Câu 4. Quan điểm và thái độ của người viết về vấn đề nêu lên là gì? 

Trả lời 

- Quan điểm và thái độ của người viết về vấn đề nêu lên: Phê phán, không ủng hộ việc đổ lỗi, 

quy tội cho người khác, không chịu trách nhiệm cho hành động của mình. 

b) Để viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội các em cần chú ý: 

- Tìm hiểu đề (đọc kĩ đề bài, xác định yêu cầu của đề bài, xác định các thao tác lập luận, xác định 

phạm vi dẫn chứng của bài viết); xem lại các tác phẩm đã học liên quan đến vấn đề xã hội đặt ra 

của đề bài, ... 

- Xác định các luận điểm, luận cứ trong bài viết, lựa chọn các dẫn chứng tiêu biểu cho mỗi luận 

cứ. 

- Triển khai bài viết đảm bảo sáng rõ ý kiến và hệ thống luận điểm; cấu trúc chặt chẽ; sử dụng 

các bằng chứng thuyết phục - chính xác, tin cậy, thích hợp, đầy đủ. 

- Liên hệ, mở rộng, so sánh với thực tiễn đời sống và suy nghĩ của bản thân. 

2. Thực hành 

Bài tập: Chọn một trong hai đề văn sau để thực hành kĩ năng viết:  

Đề 1: Suy nghĩ về những tấm gương vượt qua số phận của chính mình. 

Đề 2: Từ các đoạn trích được học "Hê-ra-clét đi tìm táo vàng" và " Chiến thắng Mtao Mxây", 

viết bài văn nghị luận bàn về sức mạnh ý chí của con người trong cuộc sống. 

a) Chuẩn bị 

*Với đề 1 

Đọc kĩ đề bài, xác định yêu cầu của đề: 

- Về nội dung: nêu lên suy nghĩ về hiện tượng những con người vượt qua số phận cần ca ngợi, 

biểu dương. 

- Về thao tác nghị luận: giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận. 
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- Về phạm vi dẫn chứng: có thể lấy bằng chứng từ những con người và sự việc trong đời sống, từ 

các tác phẩm văn học hay những tấm gương từ sách, báo và phương tiện thông tin đại chúng, ... 

*Với đề 2 

Đọc kĩ đề bài, xác định yêu cầu của đề: 

- Về nội dung: nêu lên suy nghĩ về ý chí của con người thông qua hình tượng Hê-ra-clét và Đăm 

Săn 

- Về thao tác nghị luận: giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận. 

- Về phạm vi dẫn chứng: có thể lấy bằng chứng từ 2 văn bản "Hê-ra-clét đi tìm táo vàng" và " 

Chiến thắng Mtao Mxây" 

b) Tìm ý và lập dàn ý 

*Với đề 1 

- Tìm ý cho bài viết bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi sau: 

+ Thế nào là vượt qua số phận của chính mình? 

→ “Số phận” là những điều đã được an bài từ trước theo quy luật của thiên mệnh hay là cách 

chúng ta thường nói về những khó khăn trở ngại trong cuộc đời? Nếu hiểu “số phận” gắn với 

những lời thở than, trách móc thì cụm từ này thiên nhiều về hàm ý nói về những rào cản, những 

“ranh giới” trong cuộc sống. “Những người không chịu thua số phận” là những người có bản lĩnh 

và nghị lực để vượt qua những ranh giới ấy.  

+ Để vượt qua được số phận cần đến những phẩm chất gì? 

→ Dũng cảm, kiên trì, bền bỉ, có lòng quyết tâm và ý chí sắt đá. 

+ Tại sao những phẩm chất ấy lại có thể tạo nên sức mạnh, giúp con người vượt qua được số 

phận của chính mình? 

→ Những phẩm chất ấy có thể tạo nên sức mạnh, chúng hợp lại tạo nên cho chúng ta một tinh 

thần tốt, suy nghĩ thông suốt, không dễ bị khuất phục bởi những khó khăn thường xuyên xảy đến, 

giúp con người có đủ sức bền để có thể vượt lên, đạt tới đích đến cuối cùng. 

+ Những tấm gương vượt qua số phận được thể hiện cụ thể như thế nào? 

→ Những tấm gương vượt qua số phận: Nguyễn Sơn Lâm – chinh phục Phan xi păng bằng nạng 

gỗ; Cô gái “xương thủy tinh” Nguyễn Phương Anh; Nick Vujicic; Stephen Hawking – "ông 

hoàng vật lý", nhà bác học huyền thoại, tác giả cuốn sách nổi tiếng "Lược sử thời gian"; … 
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+ Có thể rút ra bài học gì từ những tấm gương vượt qua số phận ấy? 

→ Rút ra bài học: Trong hoàn cảnh đầy đủ tiện nghi sung túc, được sống trong sự yêu thương, 

quan tâm của cha mẹ, xã hội thì không ít học sinh, thanh niên tự đánh mất mình, lao vào tệ nạn 

xã hội, lối sống vô nghĩa ăn chơi, hưởng thụ, không biết cố gắng phấn đấu, để trở thành người có 

ích cho xã hội, đất nước. 

- Trách nhiệm của chúng ta: Giúp đỡ, yêu thương, tương trợ lẫn nhau 

- Lập dàn ý 

Mở bài: Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề cần bàn luận (vẻ đẹp của những con người vượt qua số 

phận của chính mình). 

Thân bài 

Lần lượt triển khai vấn đề nêu ở mở bài theo một trình tự nhất định. Tham khảo gợi ý sau đây:  

+ Giới thiệu khái quát một số tấm gương vượt qua số phận tiêu biểu; từ đó, rút ra vẻ đẹp chung: 

họ đều vượt qua khó khăn, thử thách của cuộc sống bằng sức mạnh của ý chí, nghị lực con 

người.  

+ Giải thích khái niệm ý chí, nghị lực và sức mạnh của phẩm chất tinh thần:  

• Ý chí, nghị lực là phẩm chất tinh thần của một con người, một cộng đồng, dân tộc, thể hiện 

quyết tâm rất cao, không lùi bước trước khó khăn, gian khổ nhằm đạt bằng được mục đích đã đề 

ra.  

• Nêu lên những biểu hiện cụ thể của ý chí, nghị lực: Ý chí của con người được thể hiện qua suy 

nghĩ, tình cảm và đặc biệt qua các hành động, việc làm. 

• Lí giải vì sao ý chí, nghị lực có thể trở thành sức mạnh giúp con người vượt qua những khó 

khăn, thử thách tưởng như không thể vượt qua.  

+ Chứng minh: Nêu lên và phân tích các ví dụ trong cuộc sống và trong văn học về những con 

người đã vượt qua số phận, đã chiến thắng nhờ có ý chí mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực của cuộc sống 

xưa và nay (trong lịch sử dụng nước, giữ nước trong cuộc sống lao động, chiến đấu; trong hoạt 

động văn hoá, thể thao; trong nghiên cứu, học tập,... Cũng có thể lấy ví dụ về những nhân vật 

trong các tác phẩm văn học để phân tích và làm sáng tỏ sức mạnh của ý chí, nghị lực trong cuộc 

sống). 

+ Bình luận:  

• Đề cao vai trò của ý chí, nghị lực trong cuộc sống và phê phán những biểu hiện thiếu ý chí, 

nghị lực (nản chí, ngại khó, yếu đuối,...).  
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+ Liên hệ và nêu lên phương hướng rèn luyện bản thân để có sức mạnh ý chí, nghị lực trong 

cuộc sống. 

Kết bài: Khẳng định và đánh giá khái quát lại vấn đề đã bàn luận: sự cần thiết phải có ý chí, nghị 

lực trong cuộc sống. 

*Với đề 2 

- Dựa theo hướng dẫn tìm ý ở đề 1, các em áp dụng vào tìm ý với đề 2. 

- Lập dàn ý: 

Mở bài: Giới thiệu về vấn đề cần nghị luận: Sức mạnh của ý chí trong cuộc sống 

Thân bài 

- Giải thích: “Ý chí” là tinh thần, khả năng, năng lực vượt qua thử thách để thực hiện mục tiêu 

trong cuộc sống của mình 

+ Có ý chí, con người sẽ vượt qua được thử thách, mạnh mẽ đứng lên sau thất bại 

- Biểu hiện: 

+ Luôn có tinh thần vượt khó khắn 

+ Sống có mục tiêu, ước mơ, hoài bão, nỗ lực thực hiện ước mơ đó 

+ Luôn chăm chỉ, siêng năng, cần cù trong mọi công việc 

+ Có kế hoạch rõ ràng, luôn trau dồi học hỏi 

- Ý nghĩa: 

+ Là nhân tố quyết định thành công của một người 

+ Giúp họ sống tích cực và đúng đắn, không sa ngã vào tệ nạn 

- Dẫn chứng: 

+ Hê-ra-clét đã vượt ra rất nhiều khó khăn thử thách để tìm được cây táo vàng 

+ Đăm Săn: Đánh bại tù trưởng giàu có khác để giành lại người vợ bị cướp, dành lại danh dự và 

trở thành người anh hùng của thị tộc. 

- Phản đề: 
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+ Có một số bộ phận sống không ý chí, mục tiêu, hoài bão 

+ Sống buông thả, sa vào tệ nạn xã hội 

Kết bài: Bài học về rèn luyện ý chí 

c) Viết 

- Dựa vào dàn ý đã lập để viết bài văn. 

- Cần chú ý: 

+ Bài viết đủ ba phần 

+ Các luận điểm trong phần thân bài cần làm rõ cho vấn đề nêu ở mở bài 

+ Các ví dụ phải đúng, tiêu biểu và phong phú 

+ Lập luận chặt chẽ, lời văn trong sáng, thể hiện được thái độ, tình cảm vủa người viết đối với 

vấn đề nghị luận. 

d) Kiểm tra và chỉnh sửa 

Đọc lại bài văn đã viết. Đối chiếu với mục 1. Định hướng và dàn ý ở trên để phát hiện và sửa lỗi. 

3. Bài tham khảo Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội 

Bài tham khảo 1 

Trong cuộc sống, có những con người không may mắn khi chào đời. Tạo hóa đã thật bất công 

với họ. Trong số ấy không ít người chấp nhận số phận, thở ngắn than dài ngậm ngùi cho qua 

ngày tháng. Nhưng, vẫn có rất nhiều người trong số họ đã ko chấp nhập sự bằng lòng, họ đã 

dũng cảm và bền bỉ vượt lên sự an bài của tạo hóa. Thật đáng quý! 

Lá xanh tươi rồi cũng sẽ về với cội, cuộc sống con người hối hả rồi cũng sẽ lắng vào dòng cát 

bụi thời gian. Nên lá kia đâu thể mãi màu xanh tháng năm. Nên tuổi đời con người đâu thể “Hai 

lần thắm lại”. Cho nên là người thì phải sống một cuộc đời có ý nghĩa. Phải có ý chí, nghị lực để 

vượt lên hoàn cảnh, vượt lên những khó khăn, gian nan phía trước. Giống như anh Nguyễn Ngọc 

Ký, anh Hoa Xuân Tứ, anh Đỗ Trọng Khôi… họ đều là những người không may mắn nhưng họ 

vẫn tự mình vươn lên. Họ là “những người không chịu thua số phận”, là những tấm gương sáng 

cho tất cả chúng ta học tập. 

 “Số phận” ở đây được hiểu là những nỗi khốn khổ về hoàn cảnh hoặc bất hạnh (tàn tật, khiếm 

khuyết,…) về thể xác của một ai đó. Xưa nay, số phận thường được nhiều người coi là sự an bài 

của ông trời, do trời định đoạt “Ngẫm hay muôn sự tại trời” (Nguyễn Du, “Truyện Kiều”) nên 

người có số phận bất hạnh thường có tâm lí cam chịu, trời phạt đành chịu…“Những người không 
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chịu thua số phận” là những con người có ý chí, nghị lực, niềm tin vào cuộc sống. Họ không đầu 

hàng trước số phận mà mạnh mẽ vươn lên để sống một cuộc sống có ích và ý nghĩa. 

Những con người không chịu thua số phận là những con người có nhận thức đúng đắn về số 

phận, họ nhận ra rằng số phận nằm trong tay mỗi con người và họ quyết tâm vượt lên hoàn cảnh, 

vượt lên chính mình để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp cho mình và người thân, để trở thành người 

có ích….Họ là những người có nhiều đóng góp cho xã hội, họ tự phục vụ mình, làm ra của cải 

nuôi sống bản thân, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, cho xã hội, cống hiến cho xã hội…Họ là 

những tấm gương sáng, tấm gương vươn lên trên nỗi bất hạnh của mình để cất lên những tiếng 

ca ca ngợi cuộc đời, nhen lên niềm tin lẽ sống cho mọi người… 

Nếu như chim mang tiếng hót cho đời thêm vui, nếu như hoa mang vẻ đẹp cho đời thêm sắc, thì 

nghị lực, không chịu thua số phận đã mang lại cho họ những điều đáng quý. “Không chịu thua số 

phận” giúp họ có tinh thần, quyết tâm vượt lên hoàn cảnh, vượt lên chính mình để sống có ích, 

sống có cống hiến cho xã hội, giảm bớt gánh nặng cho gia đình… “Tàn” nhưng không “phế”, 

bằng khả năng của mình họ đã có nhiều thành công và khẳng định được mình trong xã hội. Hơn 

hết, họ là những tấm gương sáng để lại trong chúng ta bài học sâu sắc về nghị lực và ý chí vươn 

lên. Chính những tấm gương về họ dạy cho chúng ta phải biết vượt qua những khó khăn trong 

cuộc sống để thực hiện hoài bão ước mơ. Không ai khác, họ là thần tượng của mọi người, đặc 

biệt là thế hệ trẻ ngày hôm nay. Không đao to búa lớn, chính cuộc đời họ - “những người không 

chịu thua số phận” là thông điệp cao cả về lối sống có ích. Làm thơ, viết văn, dạy học… bằng 

những công việc thầm lặng, họ đã cống hiến cho xã hội như cây xanh làm đẹp cho đời, điểm tô 

cho cuộc sống. Họ là bài học lớn cho thể hệ trẻ hôm nay, trong hoàn cảnh đầy đủ tiện nghi sung 

túc, được sống trong sự yêu thương, quan tâm của cha mẹ, xã hội thì không ít học sinh, thanh 

niên tự đánh mất mình, lao vào tệ nạn xã hội, lối sống vô nghĩa ăn chơi, hưởng thụ, không biết cố 

gắng phấn đấu, để trở thành người cho ích cho xã hội, đất nước. 

Hiểu vậy, biết để mỗi người trong chúng ta, nhất là thế hệ trẻ càng phải hiểu mình phải sống ra 

sao, sống thế nào cho xứng với chân giá trị làm người. Soi vào những tấm gương cao cả ấy để 

không ngừng hoàn thiện bản thân. Con đừơng dẫn đến thành công không bằng phẳng bao giờ. 

Vậy nên, càng phải thấm rằng: “Trên đường dẫn đến thành công không có vết chân của kẻ lười 

biếng” . Trên vạn dặm, hãy biết chọn một dặm đường và đi cho đến. Để một lúc nào đó quay lại 

nhìn lại ta hiểu rằng, cuộc đời này đã có gương mặt của ta.  

Tương lai đang đợi chờ ta phía trước. Để có một tương lai rạng rỡ, mỗi chúng ta hãy sống nhiệt 

tình và trọn vẹn với hiện tai . Dẫu những ngày ta đang sống còn gian khổ, khó khăn đến mức nào 

thì cũng hãy vững tin mà sống. Bạn hãy tự đi trên đôi bàn chân của chính mình , chắc chắn bạn 

sẽ tới cái đích mà bạn muốn! 

Bài tham khảo 2 

Mỗi chúng ta khi sinh ra đời chúng ta không thể tự lựa chọn cha mẹ hay số phận cho chính mình 

được. Tạo hóa cho mỗi con người một số phận khác nhau. Có những người vừa sinh ra đã gặp 

nhiều may mắn hạnh phúc có ba mẹ yêu thương, sinh ra trong một gia đình giàu có sung túc. 

Ngược lại có những người vừa sinh ra đã thiệt thòi bởi hoàn cảnh của gia đình khó khăn, hoặc bị 

ba mẹ bỏ rơi không cha không mẹ, có những người sinh ra đã không được khỏe mạnh bằng 
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chúng bạn của mình, thiệt thòi hơn các bạn rất nhiều. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào thì những 

con người chúng ta đều cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Có những người dù bị thiệt thòi trong 

cuộc sống nhưng họ không vì thế mà buông xuôi cuộc đời mình mà luôn cố gắng vươn lên trong 

cuộc sống để không thua kém bạn bè. Những con người đó thật sự là tấm gương sáng để cho 

chúng ta noi theo, thái độ sống tích cực của họ. 

Trong xã hội của chúng ta còn nhiều con người chịu nhiều thiệt thòi đó họ không đầu hàng số 

phận không chấp nhận mình sẽ là gánh nặng của gia đình và xã hội họ cố gắng vươn lên trong 

cuộc sống của chính mình quả là một điều thật sự đáng ngưỡng mộ. Như thầy giáo Nguyễn Ngọc 

Kí một con người đã chịu rất nhiều trong cuộc sống khi sinh ra đã bị liệt hai tay. Nhưng bằng 

nghị lực phi thường của mình thầy đã cố gắng học viết chữ bằng chân. Những ngày đầu tập viết 

những nét chữ viết bằng tay còn khó khăn thì những nét chữ bằng chân vô cùng khó. Nhưng thầy 

Nguyễn Ngọc Kí vẫn kiên nhẫn tập viết mỗi ngày để rồi thầy có thể theo đuổi sự nghiệp học 

hành của mình. Rồi thầy Nguyễn Ngọc Kí đã thi đỗ đại học rồi trở thành một thầy giáo. Một thầy 

giáo dạy giỏi viết chữ bằng chân. Đó chính là một nỗ lực phi thường của mỗi con người. 

Những con người thiệt thòi, khi họ sinh ra đã không được lành lặn nhưng chính nhờ ý chí, nghị 

lực sống phi thường của mình mà họ đã vươn lên trở thành những con người thành đạt không hề 

thua kém những người lành lặn. Thậm chí, nhiều bạn trẻ khỏe mạnh lành lặn nhưng sự nỗ lực 

trong cuộc sống lại không. Họ để cho những thói hư tật xấu trong cuộc sống cám dỗ mình rồi trở 

thành những kẻ tội phạm gây ra những tội ác ghê rợn. Những bạn trẻ này thật sự là gánh nặng 

của xã hội, họ thật sự không biết tận dụng những lợi thế mà cuộc sống, tạo hóa đã ban tặng cho 

mình sống hoài sống phí tuổi trẻ tương lai của mình. Trong khi đó nhiều người vừa sinh ra do 

những ảnh hưởng của chất độc màu da cam, hoặc do tạo hóa nên khi vừa chào đời họ đã thiệt 

thòi, nhưng họ vẫn luôn sống có ích, có ước mơ hoài bão của mình. 

Cái đáng quý nhất của mỗi con người này chính là nghị lực sống kiên cường, phi thường của họ. 

Dù cuộc sống có nhiều khắc nghiệt nhưng họ vẫn vươn lên trong cuộc sống với những ước mơ, 

hoài bão vô cùng lớn lao. Những con người này thường phải nỗ lực gấp hai, ba lần thậm chí 

mười lần so với người khỏe mạnh bình thường nhưng họ lại tạo ra những kỳ tích mà người khỏe 

mạnh bình thường cũng không làm được. Dù tạo hóa không công bằng với họ nhưng họ không 

trông chờ vào lòng từ bi, thương hại của người khác mà luôn chủ động trong cuộc sống của 

mình. Thậm chí họ còn tạo nên nhiều thành công khiến cho người khác phải nể phục. Họ sinh ra 

có thể thiếu đi một bộ phận nào đó trên cơ thể nhưng bằng bàn tay khối óc của mình họ đã kiên 

cường vươn lên trong cuộc sống. Họ quyết khẳng định vị trí của mình không làm gánh nặng cho 

gia đình và xã hội. Chính trái tim khối óc, ý chí của con người đã chiến thắng mọi thứ trong cuộc 

sống. Những con người có nghị lực sống thì không có khó khăn nào có thể làm họ gục ngã. 

Bài tham khảo 3 

Xung quanh chúng ta, có biết bao nhiêu người đã vượt lên số phận, chiến thắng hoàn cảnh khắc 

nghiệt để vươn đến điều tốt đẹp nhất. Đó thực sự là tấm gương để mỗi người học tập, rèn luyện. 

Cũng vì thế mà nghị lực sống luôn được coi trọng và phát huy không ngừng nghỉ. 

Nghị lực sống của con người trước hết chính là bản lĩnh, sự cố gắng, kiên cường để vượt lên tất 

cả những khó khăn và thử thách. Để có được nghị lực phi thường đó thì bắt buộc con người đó 
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phải chịu quá nhiều vất vả, nhiều dằn vặt. Đây có thể coi là động lực để hình thành nên ý chí, 

nghị lực này. 

Đâu đây trong cuộc sống, chúng ta vẫn bắt gặp không ít người, không ít số phận có được nghị 

lực vươn lên như vậy. Hình ảnh cậu bé tàn tật vẫn lê la xung quanh khu chợ mỗi buổi chiều tà, 

ánh mắt cậu buồn rười rượi để bán vé số. Những bước đi nặng nề ấy giữa tiết trời nắng chang 

chang và tiếng rao vé số như xé lòng. Dù đói nghèo, dù tàn tật nhưng cậu vẫn cố gắng để nuôi 

sống bản thân, để có thể không phải ngửa tay xin người khác. Một cuộc đời tàn nhưng không phế 

khiến mọi người rớt nước mắt. Chính nghị lực, sự nỗ lực đã khiến cậu bé vượt lên chính mình, 

trước kết là vượt lên sự kì thị của mọi người và lòng tự ti của bản thân mình. 

Nghị lực sống của con người còn được biểu hiện rất đơn giản, thường xuyên trong cuộc sống, và 

nó tồn tại ở trong chính con người bạn.Con đườngđại học gian nan, với nhiều thử thách ở phía 

trước. Bạn muốn chạm vào cánh cổng đại học, nơi bạn có thể thực hiệnước mơcủa mình. Bạn 

phải cố gắng, phải kiên cường, phải tìm tòi. Nếu không có nghị lực thì liệu rằng bạn có thể đạt 

được ước mơ đó không. 

Khi đã có nghị lực trong con người mình thì bạn sẽ thấy mình trường thành hơn, học tập được 

nhiều điều. Những người có nghị lực là những người có thể tự đứng lên bằng chính đôi chân, 

bằng sức lực của bản thân, không dựa dẫm, ỉ lại vào bất kỳ ai. Đây không phải là điều mà ai cũng 

có thể làm được. 

Nghị lực sẽ giúp bạn có thể tự tin đương đầu với thử thách, sóng gió, kể cả nỗi bất hạnh và mất 

mát bạn cũng có thể chịu đựng được. Là bởi vì bạn đã được rèn giũa, tôi luyện hằng hằng bằng 

chính nghị lực của bản thân. Chắc hẳn chúng ta chưa quên hình ảnh người thầy Nguyễn Ngọc Ký 

với sự cố gắng, nỗ lực, vượt lên chính mình để có thể trở thành người có ích cho xã hội như hiện 

nay. Không phải tự nhiên mà họ thành tài, cũng không phải trời thương, trời cho. Đó chính là 

quá trình cố gắng, kiên trì, miệt mài và không ít lần rơi nước mắt để có thể đạt được kết quả đáng 

ngưỡng mộ này. Đó chính là nghị lực phi thường, một nghị lực khiến ai cũng phải ngưỡng mộ và 

ngạc nhiên. 

Tuy nhiên, bên cạnh những người biết vươn lên, có nghị lực thì có một số người có lối sống ỷ 

lại, dựa dẫm, không có tinh thần phấn đấu, ý chí tiến thủ. Điều này thật nguy hại khi chính bản 

thân họ đang tự đưa mình vào ngõ cụt. Không cố gắng, không có chí tiến thủ, không biết tự hoàn 

thiện mình thì chắc chắn sẽ chỉ mãi mãi là người đi sau. Xã hội cần những con người có ý chí và 

nghị lực chứ không cần những kẻ có bằng cấp nhưng thiếu thực lực. 

Mỗi chúng ta hiện nay đang là học sinh, đang ngồi trên ghế nhà trường thì nghị lực là điều vô 

cùng quan trọng. Rèn luyện đức tính này thì bạn sẽ là người có một bước đệm chạm vào tương 

lai rất dễ dàng. Nghị lực sống của con người là điều mà mỗi người cần cố gắng, cần rèn luyện để 

có thể hoàn thiện bản thân và trở thành người có ích cho xã hội. 

-/-  
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Trên đây là nội dung hướng dẫn soạn bài viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội lớp 10 

Cánh diều đầy đủ, chi tiết cho các em tham khảo, giúp các em soạn văn 10 Cánh diều tốt hơn 

mỗi ngày. 
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