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Soạn bài Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một 

thói quen hay một quan niệm - Cánh Diều 

1. Định hướng 

a) Viết bài luận thuyết phục là nêu ý kiến, sử dụng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục người có 

thói quen, quan niệm chưa đúng, tiêu cực thay đổi theo chiều hướng đúng đắn, tích cực. 

Văn bản tham khảo: 

Câu hỏi 1 trang 81 SGK Ngữ Văn 10 tập 1 Cánh Diều 

Người viết thuyết phục ai và thuyết phục người đó từ bỏ điều gì? 

Trả lời 

Người viết thuyết phục bố của mình từ bỏ thuốc lá 

Câu hỏi 2 trang 81 SGK Ngữ Văn 10 tập 1 Cánh Diều 

Nhận biết các lí do và bằng chứng mà người viết đưa ra để thuyết phục. 

Trả lời 

- Lí do: 

+ Tác hại khủng khiếp của thuốc lá: 

Bằng chứng: số liệu, các hóa chất gây tử vong và ung thư,… 

+ Thiệt hại kinh tế: 

Bằng chứng: một năm 1 người hút thuốc chi gần 700000 đồng cho thuốc lá, chi tiêu cho thuốc lá 

ở nước ta cao gấp 3,6 lần phs tổn học hành... 

Câu hỏi 3 trang 81 SGK Ngữ Văn 10 tập 1 Cánh Diều 

Phần kết, người viết thể hiện tình cảm và thái độ như thế nào? 

Trả lời 

- Tình cảm, thái độ: Thông cảm cho sự khó bỏ thuốc của bố, khuyên bố từ bỏ thuốc lá, lo lắng, 

chân thành. 
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b) Để viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm, các em cần 

chú ý: 

- Tìm hiểu đề (Đọc kĩ đề bài; xác định đối tượng của bài viết, mục đích của bài viết thuyết phục 

từ bỏ thói quen hoặc quan niệm nào). 

- Nêu lí do và phân tích các ảnh hưởng tiêu cực, tác hại của thói quen, quan niệm cần phải thay 

đổi, từ bỏ. 

- Có các dẫn chứng cụ thể, sinh động về những ảnh hưởng tiêu cực, tác hại của thói quen, quan 

niệm đó. 

- Dự đoán phản ứng và lập luận của người có thói quen, quan niệm mà em muốn thuyết phục để 

nêu ý kiến phản biện của em. 

2. Thực hành Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một 

quan niệm 

Bài tập: Chọn một trong hai đề sau đây để viết bài văn nghị luận thuyết phục người khác thay 

đổi, từ bỏ một thói quen hay một quan niệm: 

Đề 1: Lạm dụng thuốc kháng sinh là một thói quen phổ biến của nhiều người hiện nay: Em hãy 

viết bài văn nghị luận thuyết phục mọi người từ bỏ thói quen này. 

Đề 2: Một người bạn của em luôn luôn tin tưởng và hành động theo phương châm “Im lặng là 

vàng”. Hãy viết bài văn nghị luận để thuyết phục người bạn đó cần nhìn nhận vấn đề toàn diện 

hơn. 

Đọc tài liệu cùng các em chuẩn bị, tìm ý và lập dàn ý cho đề 1, qua đó các em có thể tự thực hiện 

viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm với đề 2. 

a) Chuẩn bị 

Đọc kĩ bài tập, lựa chọn và xác định yêu cầu của đề đã chọn: vấn đề thói quen lạm dụng thuốc 

kháng sinh. 

- Mục đích: thuyết phục những người này từ bỏ thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh. 

- Đối tượng cần thuyết phục: những người có thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh.  

- Cách thức thuyết phục: viết bài văn nghị luận.  

b) Tìm ý và lập dàn ý  

- Tìm ý cho bài viết theo gợi dẫn: 
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+ Thế nào là thuốc kháng sinh và lạm dụng thuốc kháng sinh? Thói quen lạm dụng thuốc kháng 

sinh phổ biến như thế nào? 

→ Kháng sinh là thuốc tiêu diệt hoặc kiềm hãm sự phát triển của vi khuẩn, từ đó giảm đáp ứng 

viêm gây ra bởi vi khuẩn. Kháng sinh có tác dụng khác nhau trên từng loại vi khuẩn, một số 

kháng sinh có tác dụng trên nhiều chủng vi khuẩn được gọi là kháng sinh phổ rộng, một số loại 

khác tác dụng trên một số chủng vi khuẩn nhất định được gọi là phổ hẹp. 

Hiện tượng kháng kháng sinh xảy ra khi mầm bệnh hay vi khuẩn có khả năng tạo ra cách chống 

lại thuốc kháng sinh làm cho kháng sinh không thể tiêu diệt hoặc ngăn chặn được sự phát triển 

của chúng. 

Kháng kháng sinh đang là mối đe dọa lớn nhất đối với toàn ngành y tế nói riêng và cả xã hội nói 

chung khi bị ở bất cứ triệu chứng sức khỏe nào người dân cũng tự ý mua và sử dụng thuốc kháng 

sinh. 

+ Lạm dụng thuốc kháng sinh dẫn đến những hậu quả gì? 

→ Hậu quả nghiêm trọng nhất của việc lạm dụng kháng sinh là tạo ra các chủng “siêu vi khuẩn” 

kháng thuốc. Các vi khuẩn này có thể tạo ra các cơ chế chống lại tác dụng của kháng sinh, khi đó 

kháng sinh không còn hiệu quả nữa và con người lại quay trở về điểm xuất phát như khi chưa tìm 

ra loại kháng sinh nào. 

+ Làm thế nào để thay đổi thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh? 

→ Chỉ sử dụng kháng sinh khi thực sự có nhiễm khuẩn. Đảm bảo sử dụng kháng sinh một cách 

hợp lý là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải có kiến thức và trình độ chuyên môn cũng như kinh 

nghiệm sử dụng kháng sinh. Do đó, tốt nhất các bạn chỉ nên sử dụng kháng sinh theo đúng sự 

hướng dẫn của các bác sĩ và dược sĩ tư vấn chuyên môn, không nên sử dụng kháng sinh bừa bãi. 

- Lập dàn ý cho bài viết: 

*Mở bài 

- Dẫn dắt và nêu vấn đề của bài viết: 

Mọi người cần từ bỏ việc lạm dụng thuốc kháng sinh bởi thói quen này dẫn đến nhiều nguy cơ 

mà con người phải đối mặt trong điều trị bệnh tật. 

*Thân bài 

- Sắp xếp các ý theo trật tự khác nhau, kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục mọi người 

từ bỏ thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh: 

+ Giải thích thế nào là thuốc kháng sinh, lạm dụng thuốc kháng sinh và trình bày hiện trạng lạm 

dụng thuốc kháng sinh hiện nay trong cộng đồng. 
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+ Những lí do để mọi người nên từ bỏ thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh:  

• Lạm dụng thuốc kháng sinh gây lãng phí tiền bạc.  

• Lạm dụng thuốc kháng sinh gây khó khăn cho việc chẩn đoán, điều trị bệnh.  

• Lạm dụng thuốc kháng sinh dẫn đến tình trạng kháng thuốc kháng sinh, gây nguy hiểm cho tính 

mạng. 

+ Dự đoán lập luận của những người có thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh (Ví dụ: dựa vào 

hướng dẫn của người bán thuốc; tham khảo thông tin trên mạng, không có thời gian để đi khám 

bác sĩ,...). Từ đó, người viết có thể phản biện lại. Chẳng hạn: Người bán thuốc không phải là bác 

sĩ khám bệnh, họ không đủ kiến thức chẩn đoán và kê đơn điều trị cho người bệnh. 

+ Làm thế nào để từ bỏ thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh (Ví dụ: hiểu tác hại của việc lạm 

dụng thuốc kháng sinh, khi có bệnh cần đi khám bác sĩ, mua và sử dụng thuốc theo đúng chỉ định 

của bác sĩ,...)? 

*Kết bài 

Khẳng định lại thông điệp mọi người cần từ bỏ thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh vì một cuộc 

sống khoẻ mạnh, an toàn cho bản thân và cộng đồng. 

c) Viết 

Tham khảo bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm 

     Sự ra đời của thuốc kháng sinh được coi là bước ngoặt lớn của nền y học, chúng giúp điều trị 

dứt điểm một số vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người chưa thực sự hiểu biết về loại dược 

phẩm này, họ có xu hướng lạm dụng thuốc. Mọi người cần từ bỏ việc lạm dụng thuốc kháng sinh 

bởi thói quen này dẫn đến nhiều nguy cơ mà con người phải đối mặt trong điều trị bệnh tật. 

     Vậy thế nào là thuốc kháng sinh, là làm dụng thuốc kháng sinh? Thuốc kháng sinh là các loại 

thuốc có tác dụng tiêu diệt các loại vi khuẩn gây nên các bệnh lý nhiễm trùng hay được kết hợp 

trong việc điều trị một số loại bệnh khác. Lạm dụng thuốc kháng sinh là sử dụng bừa bãi, bất kì 

bị bệnh, ôm, ho hay như thế nào cũng dùng thuốc kháng sinh mà không đúng liều lượng.  Hiện 

nay tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh của nhiều nhiều rất phố biến cụ thể như : “Tỷ lệ kháng 

erythromycin ở Việt Nam là 92,1%”, “Theo số liệu báo cáo của 15 bệnh viện trực thuộc Bộ, 

bệnh viện đa khoa tỉnh ở Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh,… về sử dụng kháng 

sinh và kháng kháng sinh giai đoạn 2008 – 2009 cho thấy: năm 2009, 30 – 70% vi khuẩn gram 

âm đã kháng với kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 3 và thế hệ 4, gần 40 – 60% kháng với 

nhóm aminoglycosid và fluoroquinolon”, “ Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), kết 

quả khảo sát việc bán thuốc kháng sinh ở các hiệu thuốc vùng nông thôn và thành thị cho thấy, 

nhận thức về kháng sinh và kháng thuốc của người bán thuốc lẫn người dân đều rất thấp. Có đến 

88% số dân ở thành thị, 91% số dân ở nông thôn sử dụng kháng sinh không có đơn của bác 

sĩ”,....  Vậy lí do gì mà người dân lại sử dụng thuốc kháng sinh nhiều như vậy? Đầu tiên phải nói 
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đến do bệnh nhân: Nhiều người tưởng rằng kháng sinh chữa được bách bệnh, nên hễ bị bệnh là 

dùng kháng sinh, vì ở ta việc mua bán kháng sinh còn dễ dàng. Khuynh hướng tự mua thuốc, tự 

chữa bệnh ngày càng phổ biến - đó là lý do dễ lạm dụng kháng sinh. Tiếp đến là do thầy thuốc: 

Trong thực tế hằng ngày, việc sử dụng kháng sinh cũng rộng rãi. Ví dụ, khi chưa xác định được 

loại vi khuẩn nào và nên dùng loại kháng sinh nào là thích hợp, nhưng theo yêu cầu của bệnh 

nhân, một số thầy thuốc cũng dễ chỉ định sử dụng kháng sinh. Biết là chưa thật xác đáng, nhưng 

một số thầy thuốc vẫn kê đơn kháng sinh. Đó cũng là một cách lạm dụng kháng sinh. Lạm dụng 

thuốc kháng sinh không chỉ lãng phí mà còn gây tổn hại đến sức khỏe, các bệnh do virut không 

chữa được bằng kháng sinh mà vẫn dùng kháng sinh. Gây khó khăn cho chẩn đoán: bệnh nhân bị 

viêm ruột thừa cấp mà dùng kháng sinh sẽ làm cho lu mờ các triệu chứng gây khó chẩn đoán. Có 

khi có tác dụng chữa nhưng lại dễ gây ra phản ứng dị ứng, mẫn cảm thậm chí nguy hiểm đến tính 

mạng. Sử dụng nhiều kháng sinh và liều cao có khả năng gây suy tủy, nhất là trường hợp sử 

dụng chloramphenicol nhiều. Một số kháng sinh như streptomycine, kanamycine dùng liều cao 

có thể gây điếc và suy thận. Lạm dụng kháng sinh làm cho vi khuẩn nhờn thuốc, kháng thuốc 

ngày càng nhiều, từ đó việc chữa trị bệnh càng khó khăn. Ngày nay các tụ cầu trùng kháng thuốc 

cephalosporin càng nhiều. Một số vi khuẩn khác cũng kháng thuốc do đó tác dụng chữa trị của 

kháng sinh ngày càng hạn chế. Nhiều người khi dùng thuốc kháng sinh chỉ cho rằng nó thuận 

tiện, giá thành cũng không quá đắt nhưng người dân lại đâu biết  rằng tác hại của nó vô cùng 

nghiêm trọng. Vậy nên mọi người cần làm gì để hạn chế hay bỏ tình trạng lạm dụng thuốc kháng 

sinh? Nguyên tắc bạn cần biết khi dùng thuốc kháng sinh đó là chỉ điều trị bệnh do vi khuẩn gây 

ra và dùng chúng khi thực sự cần thiết, được bác sĩ đồng ý. Đúng liều: khi được bác sĩ kê đơn có 

thuốc kháng sinh, luôn uống đủ liều lượng đã được kê, không bỏ dở nửa chừng, ngay cả khi cảm 

thấy bệnh đã đỡ nhiều. Đúng chỉ dẫn: Không dùng thuốc kháng sinh thừa từ lần sử dụng trước; 

không chia sẻ thuốc kháng sinh trong toa thuốc đang dùng cho người khác uống, ngay cả khi đó 

là người thân của mình. Vì khi chia sẻ, sẽ thiếu liều thuốc cần uống và vô tình tạo cơ hội cho vi 

khuẩn mạnh mẽ lên và kháng lại các thuốc điều trị. Điều này gây nguy hiểm cho chính bản thân, 

cho gia đình và cộng đồng. 

     Nâng cao nhận thức ngay từ mỗi cá nhân bằng cách bắt đầu bằng thói quen tuân thủ đơn 

thuốc của bác sĩ, không tự ý mua kháng sinh về dùng cho bất cứ ai hoặc dùng trong chăn nuôi. 

Nhắc nhở những người quen nếu thấy họ dùng kháng sinh bừa bãi. 

     Có thể nói thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng mà chúng 

ta không nên chủ quan. Tốt nhất, mỗi người cần có ý thức sử dụng thuốc phù hợp, theo chỉ định 

của bác sĩ. Nếu sau một thời gian điều trị bạn không thấy hiệu quả, hãy đi tái khám và nhận tư 

vấn từ bác sĩ “hãy dùng kháng sinh đúng cách vì tương lai của chính chúng ta”. 

d) Kiểm tra và chỉnh sửa 

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

sửa lỗi. 

- Tổng hợp các tài liệu và bài học Soạn văn 10 Cánh diều - 
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