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BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH CÂU TỤC NGỮ “THỜI GIAN LÀ VÀNG 
BẠC” 

 

1. Dàn ý phân tích câu tục ngữ Thời gian là vàng bạc 

a. Mở bài: 

- Dẫn dắt vào vấn đề: Có người từng nói: "Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ nghĩa 
là chưa phát hiện giá trị của cuộc sống”. Thời gian là thứ có giá trị không thể nào đong đếm 
được. 

b. Thân bài: 

- Bàn luận, phân tích câu tục ngữ Thời gian là vàng bạc: 

+ Thời gian là một thứ trừu tượng, trôi qua từng ngày, ta không cảm nhận thời gian một cách 
trực quan như nhìn hay chạm vào, ta cảm sự trôi chảy của thời gian qua sự thay đổi của sự 
vật tồn tại xung quanh mình. 

+ Thời gian là thứ tiền bạc không thể mua được, một đi không trở lại, một khi đã qua đi không 
thể nào lấy lại được. Nếu để lỡ mất thời gian dù có hối tiếc cũng thể lấy lại được (“Nếu một 
người cho bạn thời gian của của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào quý giá hơn 
nữa”). 

+ Thời gian giúp vạn vật vận động theo đúng quy luật, trình tự của nó (Con người, cây cối 
trưởng thành rồi chết đi, xã hội cũng thay đổi theo thời gian). 

+ Thời gian giúp con người tích lũy được giá trị, không chỉ vật chất mà quan trọng hơn là tinh 
thần, nếu biết tận dụng tốt sẽ tích sẽ khiến giá trị bản thân tăng lên (trưởng thành hơn, hiểu 
biết hơn...). 

+ Thời gian là vàng bạc vì nó giúp thay đổi suy nghĩ, tình cảm của con người: giúp xóa nhòa 
nỗi đau, hận thù, thậm chí làm phai nhạt tình cảm yêu thương, thay đổi tính tình của con 
người. 

- Mở rộng vấn đề: 

+ Quý trọng thời gian không có nghĩa là phải sống gấp gáp, chạy theo thời gian mà là biết 
trân trọng từng giây, sống hết mình, cống hiến hết mình cho cuộc đời. 

+ Không chỉ dành thời gian ra để làm việc như một cỗ máy mà cũng cần cả thời gian nghỉ 
ngơi hợp lý, quan tâm yêu thương mọi người xung quanh có như vậy mới là tận dụng hết 
giá trị đích thực của thời gian. 

+ Ngày nay vẫn còn một bộ phận giới trẻ chưa biết quý trọng giá trị của thời gian, để thời 
gian trôi đi vô nghĩa, không tích lũy được giá trị cho bản thân, Ví dụ: chỉ biết vui chơi, thay vì 
tận dụng thời gian để học lại sa vào trang mạng xã hội than thở học vất vả... 

- Liên hệ bản thân: 

+ Cần có thái độ phê phán những người không biết quý trọng thời gian. 

+ Là một học sinh cần ý thức được giá trị quý báu của thời gian để tránh làm lãng phí thời 
gian của mình cũng như của những người xung quanh. 

+ Biết cách lên kế hoạch, sắp xếp mọi việc sao cho sử dụng quỹ thời gian hiệu quả nhất: biết 
phân chia hợp lý giữa thời gian học tập và vui chơi giải trí... 
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+ Nhưng tránh hấp tấp nóng vội bởi mỗi việc cần được đầu tư một quỹ thời gian nhất định 
của nó thì có thể thành công, chỉ cần biết làm chủ thời gian, nỗ lực và kiên trì ắt sẽ thành 
công. 

+ Sống hết mình từng giây từng phút để không hối hận khi thời gian qua đi, để cuộc sống trở 
nên ý nghĩa hơn. 

c. Kết bài: 

- Khẳng định ý nghĩa câu tục ngữ Thời gian là vàng bạc. 

- Mỗi người hãy trân trọng từng phút giây mình đang sống, bạn có thể trì hoãn nhưng thời 
gian thì không. 

2. Em hãy viết bài văn chứng minh câu Thời gian là vàng bạc - Số 1 

Người ta vẫn thường nói rằng “Thời gian là vàng”. Quả thực đúng như vậy, thời gian với vũ 
trụ tuần hoàn, còn đối với con người lại một đi không trở lại. Bởi vậy, nó vô cùng quý giá đối 
với cuộc sống của mỗi chúng ta. Mỗi người chỉ có một quỹ thời gian giống nhau, vậy làm sao 
để sống một cuộc đời thật ý nghĩa. 

Theo như định nghĩa của Wikipedia, thời gian có nghĩa là: “một khái niệm để diễn tả trình tự 
xảy ra của các sự kiện, biến cố và khoảng kéo dài của chúng. Thời gian được xác định bằng 
số lượng các chuyển động của các đối tượng có tính lặp lại và thường có một thời điểm mốc 
gắn với một sự kiện nào đó”. 

Có rất nhiều người như đã phân vân được rằng giá trị và ý nghĩa của thời gian to lớn thế 
nhưng quả thật chính nhận thức của mỗi con người về vấn đề này lại rất khác nhau. Trong 
cuộc sống thì ta như thấy được có những người hằng ngày luôn tự nhủ phải sống như chưa 
từng được sống, họ dường như cũng đã tận dụng từng phút giây học tập, lao động cũng như 
là để cống hiến để rồi tạo nên nhiều thành quả tốt đẹp. Và ta như thấy được quan trọng hơn 
cả là cảm giác hài lòng, cảm giác như thật sự vui sướng khi chạy đua cùng thời gian. Thế 
nhưng, ta cũng cần phải biết được bên cạnh đó những con người không biết trân trọng, họ 
cũng như đã thật làm lãng phí thời gian. Những người lãng phí thời gian hiện nay không hề 
giảm bớt đi mà nó lại có chiều hướng gia tăng. Đây cũng được đánh giá là một trong những 
thực trạng đáng lo ngại. Khi thời gian đã qua đi con người như không chủ động được và đã 
để nó trôi đi một cách thật vô vị, cho đến khi phải hối hận thì lại không kịp nữa rồi. Còn trẻ 
nhưng lại không hề ý thức được việc mình cần làm, họ cứ như thật lạc lõng và bơ vơ trong 
cuộc sống. Họ không có cho mình những hành trang riêng của chính mình, không học hành, 
không lao động mà cứ đòi hưởng thụ ngay thì thật là những điều vô lý trong cuộc sống.  

Song, thực tế đáng buồn đó chính là người ta vẫn cứ làm như vậy. Bởi họ không ý thức 
được những việc mình làm có tầm quan trọng như thế nào, chỉ khi nào không thể có được, 
không làm được nữa thì họ mới tiếc nuối cho khoảng thời gian đã qua. Mỗi chúng ta cũng 
phải biết thật trân trọng thời gian, hãy làm “ngay bây giờ hoặc không bao giờ”. Hãy cố gắng 
làm việc hết mình để một ngày nào đó thành công sẽ đến bên bạn. Đặc biệt khi đó ta đã làm 
chủ được thời gian nên sẽ không còn những câu “giá như” nữa. 

Câu tục ngữ trên muốn nói thì giờ được so sánh như vàng bạc. Việc so sánh như vậy cho 
thấy thì giờ nó vô cùng đáng quý. Đây là những khoảng thời gian do tạo hóa làm nên, nó cứ 
xoay vòng chuyển động mỗi ngày, nó làm nên được những giá trị quý báu và vô cùng có giá 
trị cho mỗi con người, những điều đó để lại cho chúng ta những điều có giá trị và tuyệt vời 
nhất. Từ xưa đến nay, dân tộc ta đã đúc kết được những kinh nghiệm sống vô cùng quý giá 
và nó quan trọng đến vô ngần, khi mỗi chúng ta hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn 
của nó, vai trò của nó đem lại cho chúng ta là vô hạn, nó nhắc nhở con người cần phải biết 
coi trọng thì giờ bởi đây là thứ khi mất đi sẽ không bao giờ có thể lấy lại được, những điều 
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rất cần thiết và nó có ý nghĩa nhắc nhở cuộc sống và trong mỗi người chúng ta, giá trị của 
nó không chỉ dừng lại ở đó mà nó còn để lại những ý nghĩa sâu sắc nhất dành cho con người. 

Biết trân trọng từng giây từng phút chúng ta sẽ làm được những điều có ý nghĩa và nó quan 
trọng vô ngần khi chúng ta làm nên những điều có giá trị và ý nghĩa nhất. Mỗi chúng ta đều 
thấy được điều đó, đã có rất nhiều người đã vận dụng tốt khoảng thời gian của mình để làm 
nên những điều có giá trị. Chúng ta đều thấy được rằng chủ tịch Hồ Chí Minh người đã vận 
dụng quãng thời gian mình sống bên nước ngoài để trải nghiệm và học hỏi những tinh hoa 
của các nước phương Tây về phục vụ cho nước nhà, Bác là một tấm gương sáng cho nhân 
loại học tập và noi theo. Chúng ta không nên lãng phí thời gian vào những việc vô bổ không 
đem lại giá trị cho cuộc sống. 

Chúng ta cần phải tạo nên cho mình những khoảng thời gian có giá trị cần thiết và ý nghĩa 
nhất, những điều đó không chỉ để lại cho chúng ta những kinh nghiệm sống có giá trị, làm 
nên những điều mang lại nhiều ý nghĩa cho chính cuộc sống của mình và trở thành con 
người có ích cho xã hội. 

3. Phân tích ý nghĩa câu Thời gian là vàng bạc - Số 2 

Trong cuộc sống có ba điều mất đi mà con người không bao giờ lấy lại được đó là thời gian, 
cơ hội và lời nói. Qua điều đó chúng ta có thể thấy thời gian chính là một trong những thứ 
quan trọng nhất của con người. Khi nó trôi đi chúng ta sẽ không bao giờ lấy lại được những 
khoảnh khắc đó, đúng như câu tục ngữ mà dân tộc Việt Nam hay nói: “Thì giờ là vàng bạc”. 

Thời gian là một khái niệm để diễn tả trình tự xảy ra trước sau của các sự kiện trong vũ trụ, 
thời gian chỉ đi theo một chiều duy nhất từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Sự tồn tại của 
khái niệm thời gian chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà các sự vật trong vũ trụ có biến đổi và vận 
động, thời gian trôi đi gắn liền với sự thay đổi trạng thái các sự vật. Xa xưa, người ta ước 
lượng thời gian, giờ giấc bằng cách quan sát sự thay đổi của mặt trăng, mặt trời. Trong xã 
hội hiện đại sự xuất hiện của đồng hồ, của lịch là những công cụ đo đếm thời gian một cách 
chính xác, giúp con người ý thức rõ ràng hơn về sự trôi chảy của thời gian. Tuy thế nhưng 
thời gian là một khái niệm khá trừu tượng, mặc dù vẫn được chúng ta sử dụng một cách phổ 
biến trong đời sống hằng ngày. Có một điều ta biết chắc được rằng thời gian là vô cùng tận, 
không bao giờ có thể kết thúc, nhưng thời gian của cuộc đời thì lại là khái niệm khác. Thời 
gian của con người là khoảng thời gian còn tại thế, là hữu hạn, chung quy mỗi người cũng 
chỉ có mấy chục năm đời người rồi lại trở về với cát bụi, thành thứ hư không mà thôi. 

Thời gian có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của con người. Thời gian là thứ 
duy nhất không lấy lại được trong cuộc sống, một đi sẽ không quay trở lại. Thời gian là vô 
tận, quỹ thời gian là vô tận nhưng thời gian cho cuộc đời của con người lại là hữu hạn. Vì 
vậy trong cuộc sống chúng ta cần tận dụng quỹ thời gian của mình để thực hiện những mục 
đích sống cao cả, để sống hết mình, sống có ý nghĩa. 

Thời gian sẽ mang đến những cơ hội nhưng cũng mang đến những thách thức, khó khăn 
nhưng hãy sống tích cực, mạnh mẽ vươn lên hoàn cảnh, tận dụng thời gian để khẳng định 
giá trị bản thân, tạo ra thành quả. Cuộc sống là không đợi chờ, đừng để đến ngày mai nếu 
như chúng ta có thể thực hiện tức thì. 

Ý thức được tầm quan trọng của thời gian, của thanh xuân, nhân lúc chúng ta còn trẻ, nhân 
lúc chúng ta vẫn chưa già, hãy sắp xếp thời gian học tập vui chơi một cách hợp lý, lành 
mạnh, dành nhiều thời gian để đọc sách, nuôi dưỡng tâm hồn, thức dậy sớm để hít thở bầu 
không khí trong lành. Khi đi học thì cố gắng chăm chú nghe giảng, dành nhiều thời gian rèn 
luyện đầu óc, làm bài tập, tu dưỡng nhân cách đạo đức. Đừng vì chút ham vui nhất thời mà 
đắm chìm vào những thú vui vô bổ, những giấc ngủ nướng không biết trời đất, những giờ 
phút ngẩn người nhìn thời gian trôi lặng lẽ. Đó là sự lãng phí tai hại biết chừng nào. Tuổi trẻ 
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là phải lao động và sáng tạo, không ai cấm chúng ta không được hưởng thụ, nhưng hưởng 
thụ sao cho có chừng mực chứ không phải là hoàn toàn buông thả, để thời gian trôi đi một 
cách vô nghĩa. 

Hãy sống thật tích cực để xứng đáng với món quà ý nghĩa này, bạn nhé! Sống ý nghĩa từng 
phút, từng giây mới là đáng quý. Hãy để hôm qua là tài sản quý báu, ngày mai là sự bí ẩn 
đang chờ đón và hôm nay là món quà theo đúng nghĩa của nó. 
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