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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 
 



LỊCH SỬ CỦA LÁ CỜ 



ĐẶC TÍNH CỦA LÁ CỜ VÀNG  



Ý NGHĨA CỦA LÁ CỜ 



Ý NGHĨA CỦA LÁ CỜ VÀNG NGÀY NAY 



MÔ HÌNH CHẾ ĐỘ QUÂN CHỦ 



CHẾ ĐỘ THUỘC ĐỊA 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TRÊN LÝ THUYẾT 



CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN THEO THỰC HÀNH 





BÀI HỌC TOÁT YẾU 
 Lá cờ vàng đã trải qua nhiều thăng trầm 

nhưng ý nghĩa mà nó tượng trưng không bao 
giờ lỗi thời – đó là thống nhất, toàn vẹn lãnh 
thổ và một khát vọng yêu chuộng tự do, dân 
chủ cho tất cả mọi người dân Việt trong và 
ngoài nước.  



BÀI HỌC TOÁT YẾU 



BÀI LÀM THÊM (20 ĐIỂM) 
 Hãy dùng một trong các hình vẽ của bài học này 

và viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh để mô tả ý 
nghĩa của hình vẽ ấy theo cách hiểu biết riêng của 
em. 
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