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CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ 
(Xin các thầy cô, các em chúng ta cùng cầu nguyện 
thinh lặng 1 phút.) 
 
 Trích từ Matthews 25:21, “Trong việc ít mà anh 
đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc 
nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” 
 

 Ước mong những công việc tuy nhỏ bé của các 
thầy cô, các trợ giáo và các học sinh nơi đây mang 
lại hoa trái mà Thiên Chúa mong muốn nơi mỗi 
người chúng ta. 

Amen 
 



VỊ TRÍ THANH HÓA VÀ NGHỆ AN 



NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ  
CỦA KHÁNG CHIẾN LAM SƠN 



DIỄN TIẾN KHÁNG CHIẾN LAM SƠN 
PHẦN 1 



DIỄN TIẾN KHÁNG CHIẾN LAM SƠN 
PHẦN 2 



HỌA ĐỒ HỆ THỐNG –  
KHỞI NGHĨA LAM SƠN 



CÁC TỪ ĐỒNG NGHĨA 
 Thành Đông Quan = Thành Thăng Long = Hà 

Nội ngày nay. 
 



CÁC TỪ KHÓ 
 Kháng chiến: 

 Họ đã can đảm đứng lên kháng chiến để chống lại 
ngoại xâm. 

 Khởi nghĩa: 
 Họ đã phất cờ khởi nghĩa vì tương lai sống còn của 
dân tộc. 

 Thừa cơ: 
 Thừa cơ giặc không chuẩn bị, họ đã đánh vào thành 

với rất ít quân canh giữ. 
 Giảng hòa: 

 Giảng hòa là cách hay nhất để không bị thiệt hại 
thêm. 



BÀI HỌC TOÁT YẾU #1: “SỰ THÀNH CÔNG 
NÀO CŨNG ĐƯỢC HUN ĐÚC QUA GIAN KHỔ.” 



BÀI HỌC TOÁT YẾU #1.1: “SỰ THÀNH CÔNG 
NÀO CŨNG ĐƯỢC HUN ĐÚC QUA GIAN KHỔ.  KẺ 
ÁC VÀ VIỆC ÁC CÓ THỂ BỊ THUYÊN GIẢM NẾU 
CHÚNG TA LÀM THEO Ý TRỜI.” 

 Kẻ ác và việc ác có thể mang đến nhiều bất công, 
đau khổ và gian nan cũng như thử thách.  Nhưng 
chính điều ấy hun đúc ý chí quật khởi.  Ý chí này 
cùng với ý trời và tinh thần mưu cầu hạnh phúc 
chính đáng sẽ mang đến hành động chính nghĩa 
để làm giảm đi tác hại của kẻ ác và việc làm của 
họ. 



BÀI LÀM THÊM (20 ĐIỂM PHỤ TRỘI) 

 Vào website 
http://moodle.cddmmtanaheim.org 

 Câu Hỏi: 
1. Theo em, bài học toát yếu của bài đọc Kháng Chiến 

Lam Sơn là gì? 
2. Tại sao em lại nghĩ như thế? 
3. Hãy đưa ra một số ví dụ trong cuộc sống mà em có 

thể áp dụng bài học toát yếu đó. 
4. Hãy viết các câu trả lời thành một vài đoạn văn. 
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