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TỔNG HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN 

STT Thao tác 

lập luận 

Khái niệm Mục đích Cách làm 

1 Giải thích Là cắt nghĩa một sự vật, 

hiện tượng, khái niệm để 

người khác hiểu rõ, hiểu 

đúng vấn đề. 

Làm cho người đọc hiểu rõ 

được tư tưởng, đạo lí, 

phẩm chất, quan hệ cần 

được giải thích nhằm nâng 

cao nhận thức, trí tuệ, bồi 

dưỡng tâm hồn, tình cảm. 

  

Tìm đủ lí lẽ để giảng 

giải, cắt nghĩa vấn đề 

đó. Đặt ra hệ thống câu 

hỏi để trả lời. 

2 Phân tích Là cách chia nhỏ đối 

tượng thành nhiều yếu tố 

bộ phận để đi sâu xem xét 

một cách toàn diện về nội 

dung, hình thức của đối 

tượng. 

  

Làm rõ đặc điểm nội dung, 

hình thức, cấu trúc và các 

mối quan hệ bên trong, 

bên ngoài của đối tượng 

Chia tách đối tượng 

thành nhiều yếu tố bộ 

phận theo những tiêu 

chí, quan hệ nhất định 

3 Chứng 

minh 

Là dùng những 

bằng chứng chân thực, đã 

được thừa nhận 

để chứng tỏ đối tượng 

Làm cho mọi người tin 

tưởng những ý kiến sai 

lệch hoặc hiểu chính xác, 

từ đó nêu ý kiến đúng 

của mình để thuyết phục 

người nghe 

Xác định vấn đè chứng 

minh để tìm nguồn dẫn 

chứng phù hợp. Dẫn 

chứng phải phong phú, 

tiêu biểu, toàn diện sát 

hợp với vấn đề cần 

chứng minh, sắp xếp 

dẫn chứng phải lô gic, 

chặt chẽ và hợp lí 

  

4 So sánh Là làm sáng tỏ đối tượng 

đang nghiên cứu trong mối 

Nhằm sáng tỏ lập luận Đặt đối tượng vào cùng 

một bình diện, đánh giá 
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tương quan với đối tượng 

khác. 

trên cùng một tiêu chí, 

nêu rõ quan điểm, ý 

kiến của người viết. 

  

5 Bình luận Là bàn bạc, nhận xét, đánh 

giá về một vấn đề 

Thuyết phục mọi người 

hiểu và đồng tình với ý 

kiến của mình 

Trình bày rõ ràng, trung 

thực vấn đề được bình 

luận, đề xuất và chứng 

tỏ  được ý kiến nhận 

định, đánh giá là xác 

đáng. Thể hiện rõ chủ 

kiến của mình. 

  

6 Bác bỏ Là cách trao đổi, tranh 

luận để bác bỏ ý kiến được 

cho là sai 

Bày tỏ, bênh vực ý kiến 

đúng đắn 

Nêu ý kiến sai trái, sau 

đó phân tích, bác bỏ, 

khẳng định ý kiến đúng; 

nêu từng phần ý kiến 

sai rồi bác bỏ theo cách 

cuốn chiếu từng phần 


