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Đề bài:Anh chị hãy nghị luận về ý nghĩa của câu tục ngữ Thất bại là mẹ thành công

Mở bài Nghị luận về câu tục ngữ Thất bại là mẹ thành công
Mỗi người trong cuộc sống của chúng ta ai cũng muốn mình gặt hái được nhiều thành công ở
trên tất cả mọi lĩnh vực và ta muốn đi đến thành công ấy một cách thuận lợi. Nhưng không có
thành công nào mà không phải trải qua gian khổ,thất bại và cha ông ta có câu tục ngữ “ thất
bại là mẹ thành công”.

Thân bài Nghị luận về câu tục ngữ Thất bại là mẹ thành công
Để hiểu được ý nghĩa của câu tục ngữ trước tiên ta cần phải hiểu được “ thành công” “ thất
bại” có nghĩa là gì thành công ta có thể hiểu đó là một trạng thái của con người khi mà họ đạt
được mục tiêu đặt ra trong cuộc sống hằng ngày, và nó cũng là thước đo giá trị của một con
người trưởng thành.Còn “thất bại” có nghĩa là trạng thá không làm được một việc gì đấy mà
mình đã đặt ra,lúc đó ai chắc cũng cảm thấy buồn Và hụt hẫng thậm chí còn từ bỏ,thất bại
luôn đi ngược với thành công nhưng nó lại là ngọn nguồn để tạo nên sự thành công,nó chính
là nguồn là động lực để tạo sự thành công hay nói cách khác là muốn có được thành công thì
phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn và cả những thất bại thì khi đứng dậy mới có bài học để
ta nhận ra rằng mình đã sai ở đâu và có những kinh nghiệm quý báu.
Trong cuộc sống xưa và nay không phải ai cũng đạt được những gì mình mong muốn mỗi
người đều có những dự định khác nhau. Có người dùi kinh mài sử để tiến thân bằng con
đường khoa cử.Có người lại học buôn bán để làm giàu.Có người làm giàu trên chính thửa
ruộng của quê hương,có người chuyên tâm tốt nghiệp đại học rồi lên cao nữa, người lại chọn
đi học nghề để chọn cho mình một cái nghề phù hợp chế ra những máy móc phục vụ cho nhu
cầu của con người.Dự định là như vậy nhưng không phải ai cũng thực hiện được mong muốn
của mình,cũng có những người chỉ thất bại một lần đã nản chí chùn bước và không có nghị
lực vươn lên.
Khi thất bại có người đầy bản lĩnh để vượt lên tiếp tục thực hiện dự định của mình nhưng cũng
có những người mới chỉ thất bại đã chán nản nhưng sự thất bại lại đem lại cho ta những kinh
nghiệm quý báu để ta nhìn ra những sai sót hạn chế của mình.Trong lần thực hiện tiếp theo
ta rút ra được kinh nghiệm những gì đã mắc phải để ta tránh.
Từ những hạn chế ta tìm ra những biện pháp tốt hơn hiệu quả hơn trong quá trình tiến hành
công việc.Hai câu tục ngữ tuy trái lập nhau nhưng lại bổ sung cho nhau tác giả đã nhấn mạnh
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mẹ khi ta mắc lỗi lầm.
Trong qua trình học tập một người thành công chính là đạt được số điểm cao,biết vận dụng
học đi đôi với hành,và có tri thức tốt nhưng không phải tự nhiên mà kết quả học tập lại có thể
tốt như vậy được muốn có kết quả tốt thì bạn đó phải trải qua những lần thất bại như làm bài
sai,hiểu sai vấn đề rồi từ đó ta rút ra kinh nghiệm sau đó thuần thục hơn trong những bài tập
khác.Ngay như trong hàng ngày nếu ta đến trường mà không chuẩn bị bài trước chẳng may
bị cô giáo kiểm tra và bị phạt điểm kém nhờ những lần sau đó ta biết rút ra bài học là chuẩn
bị bài khi đến lớp.
Trong công việc thành công là khi chúng ta có gắng để được ghi nhận,để cố gắng vươn cao
trong công việc thì chúng ta phải trải qua vô vàn khó khăn vất vả.Có khi yếu hơn về năng lực
so với những đồng nghiệp khác làm ta cảm thấy rất chán nản và không muốn cố gắng nữa
nhưng qua nhiều lần như thế lại trở thành người có kinh nghiệm và vươn lên học hỏi.Vì sao
người khác thành công mà ta thì lại không.
Cuộc sống sẽ chỉ cho bạn có những người đạt được thành công theo một cách giản dị đến bất
ngờ.Thành công là khi bố và con trai có dũng khí vào bếp nấu những món ăn mẹ thích nhân
ngày mồng tám tháng ba hay những dịp lễ đặc biệt.Món canh có thể hơi mặn hay không ngon
nhưng nhìn mâm cơm mẹ vẫn cười vì đó là một món quà ý nghĩa hơn bất kì món quà nào
khác có giá trị trên đời.
Thành công là một cậu bé bị dị tật ở chân không bao giờ có thể đi lại bình thường được nữa
nhưng từ bé cậu lại muốn bản thân trở thành một cầu thủ bóng đá.Sau bao nhiêu nỗ lực khổ
luyện cậu đã trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ nhưng chưa có cơ hội được
chính thức ra sân.Nhưng đó không phải là thất bại trái lại thành công đã nở hoa khi cậu bé
năm xưa với bao nhiêu nghị luận và quyết tâm đã chiến thắng hoàn cảnh để theo đuổi ước
mơ từ ngày bé.
Người ta nói thất bại là mẹ thành công là hoàn toàn đúng có rất nhiều người lại không biết
quý trọng và cố gắng những gì mình đang làm cho nên khi thất bại lại bỏ cuộc rồi không làm
nữa vì nghĩ mình có làm thì cũng chẳng thành.Quan niệm đó là hoàn toàn sai lầm dẫn tới
những bế tắc và vươn lên nữa để có một cuộc sống tươi đẹp hơn,thành công hơn nữa thì ta
phải luôn luôn cố gắng.

Kết luận Nghị luận về câu tục ngữ Thất bại là mẹ thành công
Qua đây ta có thể hiểu được những lời dạy của ông cha ta là không hề sai,câu nói ấy vẫn giữ
nguyên giá trị từ ngàn đời xưa cho đến nay nói lên quy luật của cuộc sống thất bại và thành
công. Chính vì thế ở trong cuộc sống khi gặp được những khó khăn thì bạn đừng vội nản lòng
và hãy cố gắng hết sức để vươn lên vượt qua nó,vượt qua chính bản thân mình qua thời gian
nó sẽ trả lại cho bạn thành công xứng đáng và đó là kết quả của sự nỗ lực và cố gắng từ bạn.
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