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Tóm tắt nội dung trọng tâm 

 

Chủ điểm Tên bài Tác giả Nội dung 

Việt Nam 

Tổ quốc em 

Thư gửi các học 

sinh 

Hồ Chí Minh Bài đọc là bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu 

tiên sau khi đất nước giành được chủ quyền. 

Bác nhắc nhở các bạn học sinh về sự hi sinh 

của nhiều người mới có nền độc lập, các bạn 

cần cố gắng học tập vì tương lai đất nước nằm 

trong tay các bạn. 

Quang cảnh làng 

mạc ngày mùa 

Tô Hoài Bài đọc miêu tả lại bức tranh nông thôn trong 

ngày mùa bội thu. Cả làng quê vàng rực màu 

lúa chín, màu vàng của quả xoan, của đu đủ, 

của chuối chín. Bụi mía, con gà, con chó,… tất 

cả đều mang màu sắc trú phú, no đủ, vui tươi. 

Nghìn năm văn 

hiến 

Nguyễn Hoàng Bài văn giới thiệu về Văn Miếu - Quốc Tử 

Giám, đồng thời cho biết những số liệu về chế 

độ thi cử ở nước ta thời phong kiến từ đó cho 

thấy Việt Nam có truyền thống khoa cử lâu 

đời. Đó là một bằng chứng về nền văn hiến lâu 

đời của nước ta. 

Sắc màu em yêu Phạm Đình Ân Em yêu tất cả mọi sắc màu gắn với cảnh vật, 

con người trên đất nước Việt Nam. 

Lòng dân Nguyễn Văn Xe Ca ngợi mẹ con dì Năm dũng cảm trong cuộc 

đấu trí để lừa giặc, cứu cán bộ cách mạng; thể 
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hiện tấm lòng son sắt của người dân Nam Bộ 

đối với cách mạng. 

Cánh chim 

hòa bình 

Bài ca về trái đất Định Hải Trái đất đẹp lắm, cần giữ gìn cho trái đất bình 

yên không có chiến tranh. 

Những con sếu 

bằng giấy 

 Qua cái chết của một em bé Nhật Bản, tác giả 

đã tố cáo tội ác chiến tranh, đặc biệt là chiến 

tranh hạt nhân, đồng thời nói lên khát vọng 

sống, khát vọng hòa bình của trẻ em toàn thế 

giới. 

Một chuyên gia về 

máy xúc 

Hồng Thủy Tình cảm chân thành của một chuyên gia nước 

bạn đối với một công nhân Việt Nam. Qua đó 

thể hiện vẻ đẹp của tình hữu nghị giữa các dân 

tộc. 

Ê-mi-li, con... Tố Hữu Ca ngợi chú Mo-ri-xơn tự thiêu phản đối chiến 

tranh xâm lược của Mĩ ở Vỉệt Nam. 

Sự sụp đổ của chế 

độ A-pác-thai 

 Câu chuyện nói về sự đối xử bất công giữa 

những người da trắng với người da đen, đó 

chính là chế độ phân biệt chủng tộc với tên gọi 

a-pác-thai. Người dân Nam Phi đã dũng cảm 

và bền bỉ đấu tranh, phản đối chế độ phân biệt 

chủng tộc. Qua câu chuyện, cũng nhằm ca 

ngợi cuộc đấu tranh của người da đen là chính 

nghĩa, nhằm giành lấy quyền tự do, dân chủ và 

đối xử bình đẳng giữa các chủng tộc. 

Tác phẩm của Sile 

và tên phát xít 

Nguyễn Đình 

Chính (sưu tầm) 

Ca ngợi cụ già người Pháp thông minh, biết 

phân biệt người Đức với bọn phát xít Đức 

cuồng chiến. Đồng thời ca ngợi những người 

đi theo Đảng chân chính, có tài năng và tình 

cảm yêu thương nhân loại như nhà văn Si-le. 

Tiếng đàn ba-la-

lai-ca trên sông Đà 

Quang Huy Cảm xúc trước cảnh cô gái Nga đánh đàn trên 

công trường thủy điện sông Đà. 
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Con người 

với thiên 

nhiên 

Những người bạn 

tốt 

Lưu Anh Ca ngợi sự thông minh, tình cảm gắn bó đáng 

quý của loài cá heo với con người. 

Kì diệu rừng xanh Nguyễn Phan 

Hách 

Vẻ đẹp bí ẩn của rừng thẳm hiện lên qua mỗi 

bước chân. Những cây nấm đầy màu sắc như 

một lâu đài kiến trúc. Rừng chuyển động bởi 

những con vượn, con chồn sóc chuyền cành. 

Rừng lại từ âm u chuyển sang vàng rực bởi cây 

khộp. Rừng xanh thật kì bí. Cảm nhận được vẻ 

đẹp kì thú của rừng xanh; tình cảm yêu mến, 

ngưỡng mộ của tác giả đối với vẻ đẹp của 

rừng. 

Cái gì quý nhất? Trịnh Mạnh Cuộc trao đổi của ba người bạn về cái gì quý 

nhất trên đời. Hùng cho là lúa gạo. Quý cho là 

vàng. Nam cho là thì giờ. Cả ba đều cho là 

đúng. Thầy giáo phân tích, con người lao động 

làm ra lúa gạo, vàng bạc và sử dụng thời gian, 

đó là điều đáng quý nhất. Bài văn khẳng định 

giá trị cao quý của người lao động. Lao động 

sẽ làm ra mọi của cải, vật chất trên đời. 

Đất Cà Mau Mai Văn Tạo Bài văn giới thiệu về thiên nhiên và con người 

Cà Mau. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên góp 

phần hun đúc nên tính cách kiên cường, giàu 

nghị lực, thông minh và can đảm của con 

người Cà Mau. 

Trước cổng trời Nguyễn Đình 

Ảnh 

Vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ của vùng cao. 

 


