ÔN TẬP KỸ NĂNG LÀM VĂN.
I. NGHỊ LUẬN XÃ HỘI.
Khái niệm: Là bàn về
những sự việc hiện tượng
xảy ra trong đời sống có ý
nghĩa đối với xã hội, đáng
khen, đáng chê, đáng suy
ngẫm.

Khái niệm: Là bàn về
một vấn đề thuộc lĩnh vực
tư tưởng, đạo đức, lối
sống của con người.
Mở bài: Giới thiệu vấn đề
nghị luận. Nêu nhận định của
bản thân về vấn đề

Thân bài:
Giải thích luận đề
Chứng minh luận đề
bằng những luận điểm
rõ ràng (có dẫn chứng
trong mỗi luận điểm)
Bàn luận về vấn đề
được đề cập (lên án, phê
phán, tán dương, phản
đề)
Mở rộng vấn đề, liên
hệ bản thân

Mở bài: Giới thiệu vấn đề
nghị luận. Nêu nhận định
của bản thân về vấn đề.
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Chú ý: Lập luận
chặc chẽ có dẫn
chứng thuyết phục:

Thân bài:
- Nêu hiện trạng vấn đề
- Nguyên nhân dẫn đến
vấn đề
- Tác động của vấn đề
đến đời sống
- Giải pháp
- Mở rộng vấn đề, liên hệ
bản thân

Có thể lấy những số
liệu cụ thể .

Kết bài: Khái quát lại
vấn đề.

Kết bài: Khái quát
lại vấn đề

II. NGHỊ LUẬN VĂN HỌC.
Nghị luận về một đoạn trích văn xuôi

NGHỊ
LUẬN
VĂN
HỌC

Nghị luận dạng so sánh tác phẩm

Nghị luận: Chứng minh nhận định về tác phẩm
Phân tích nhân vật, chi tiết, hình ảnh trong tác phẩm
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MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM CÁC DẠNG BÀI NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
Nghị luận về một đoạn
trích văn xuôi

Nghị luận dạng so
sánh tác phẩm

- Trước khi phân tích đoạn
trích chú ý nêu vị trí đoạn
trích trong tác phẩm
- Có thể áp dụng cách phân
tích theo trình tự tác phẩm
hoặc theo các đặc điểm,
tính chất của sự việc.
- Sau khi phân tích cần đưa
ra đánh giá về đoạn trích.

- Có thể có hai cách
làm:
+ Cách 1: Phân tích
lần lượt các tác phẩm
rồi chỉ ra sự giống và
khác nhau
+ Cách 2: Chỉ ra
những điểm giống và
khác nhau giữa hai
tác phẩm rồi dùng tác
phẩm để chứng
minh.
- Nhận định đánh giá
được rút ra từ việc so
sánh

Nghị luận: Chứng
minh nhận định về
tác phẩm
- Chú ý giải thích
nhận định và đưa ra
quan điểm của bản
thân.
- Chứng minh nhận
định dựa trên những
luận điểm của bản
thân
- Sử dụng tác phẩm
làm dẫn chứng cho
những luận điểm
vừa đưa ra

Phân tích nhân
vật, chi tiết, hình
ảnh trong tác
phẩm
- Nếu khái quát về
nhân vật, hình ảnh,
trong tác phẩm (vị
trí, ý nghĩa khái
quát, tần xuất,
hoàn cảnh xuất
hiện,…)
- Phân tích dựa
theo kiến thức đã
học, hiểu biết của
bản thân.
- Chú ý phân tách
luận điểm rõ ràng.
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