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Tham khảo tuyển chọn những bài văn hay về chủ đề kể về một anh hùng chống 

ngoại xâm dành cho học sinh lớp 3. 

Đề bài: Viết đoạn văn từ 7 đến 10 câu kể về một anh hùng chống ngoại xâm mà em biết. 

Bài văn hay nhất kể về hai nữ anh hùng Bà Trưng - Bà Triệu 

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam chúng ta có rất nhiều vị anh 

hùng dũng cảm đã đứng lên để bảo vệ non sông bờ cõi của nước ta. Trong những vị anh 

hùng kiên cường dũng cảm đó em luôn cảm thấy yêu mến và ngưỡng mộ hai vị nữ anh 

hùng Hai Bà Trưng. Hai bà là một trong những nữ tướng ít ỏi trong lịch nước ta khiến kẻ 

thù phải khiếp sợ hồn bay mất vía. 

Sau khi làm chủ vùng đất Mê Linh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc của nước ta hiện nay, bà Trưng 

Trắc lên làm vua và lấy hiệu là Trưng Vương. Bà đã nối tiếp truyền thống hào hùng của 

thời Vua Hùng để lại bảo vệ bờ cõi lãnh thổ của quê hương mình. 

Nhưng, sau đó không lâu quân xâm lược đã quay trở lại mục đích thôn tính nước ta một 

lần nữa. Lúc này Hai Bà Trưng kiên quyết chống trả bằng ý chí quật cường, nhưng do 

quân địch quá đông và mạnh mẽ nên Hai Bà Trưng đã thất bại và tử trận tại Hát giang 

nhưng tinh thần chiến đấu quật cường của hai bà luôn còn sống mãi với non sông đất 

nước Việt Nam chúng ta. 

Dù cuộc chiến đấu của Hai Bà Trưng bị thất bại nhưng nó đã làm nên ý nghĩa vô cùng to 

lớn, tên tuổi của hai bà đã được lưu danh sử sách về hai vị nữ lãnh tiếng đầu tiên của dân 

tộc Việt Nam. Dù là thân phận nữ nhi sống trong thời kỳ trọng nam khinh nữ nhiều điều 

lễ giáo ràng buộc, nhưng Hai Bà Trưng đã thể hiện ý chí của mình không chịu thua kém 

các đấng nam nhi, khi giặc tới nhà thì đàn bà cũng phải đánh. 

Các con cháu thế hệ hôm nay luôn khắc cốt ghi tâm về công lao to lớn mà Hai Bà Trưng 

để lại. Những người phụ nữ Việt Nam dù thời nào cũng luôn quật cường anh dũng là một 

tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. 

Những bài văn mẫu kể về anh hùng chống giặc ngoại xâm của học sinh 

Bài mẫu 1: Chuyện kể nữ anh hùng Võ Thị Sáu 

Võ Thị Sáu - một người con gái sinh ra ở vùng Đất Đỏ thuộc vùng Long Đất của tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu của nước Việt Nam ta ngày nay. Chị sinh năm 1933, là người con gái vô 

cùng thông minh, mưu trí, có tinh thần yêu nước và dũng cảm. Dù tuổi đời còn rất nhỏ 

nhưng chị đã tham gia làm liên lạc viên cho đoàn quân cách mạng của chúng ta và lập 

được rất nhiều chiến công hiển hách đáng khen thưởng. 
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Năm 1948, chị được cấp trên giao cho chị nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó chính là phải 

đánh phá một buổi lễ mít tinh nhằm kỷ niệm ngày chào mừng Quốc khánh của thực dân 

Pháp để gây nhiễu loạn và phá hoại âm mưu của kẻ thù. Tại buổi lễ mít tinh đó chị Võ 

Thị Sáu đã tung lựu đạn vào khán đài có tỉnh trưởng Lê Thành Trường một lãnh đạo cấp 

cao của  bè lũ tay sai cho thực dân Pháp để giải tán đám đông. Chính chiến công này đã 

giúp cho chị Võ Thị Sáu của chúng ta lập thêm nhiều chiến công khác oanh liệt hơn. 

Sau đó, chị Võ Thị Sáu được cơ quan trung ương Đảng giao cho nhiệm vụ tiêu diệt kẻ 

gian tế, nên tháng 2 năm 1950 trong khi đi làm nhiệm vụ chị đã bị kẻ thù bắt giữ. Bọn 

giặc ngoại xâm đã tra tấn chị Võ Thị Sáu của chúng ta vô cùng dã man bắt chị khai ra 

những đồng đội của mình. Nhưng chị anh dũng kiên quyết không khai chúng dùng nhiều 

thủ đoạn tra tấn tàn bạo như dùng dùi điện cho điện giật vào người chị, hay dùng dùi 

nung lửa nóng khoan lên người chị…Nhưng mọi hình thức tra tấn dã man thời trung cổ 

đó càng làm chị thêm căm hận kẻ thù chị kiên quyết không hé răng nửa lời. 

Cuối cùng không làm được gì chị Võ Thị Sáu chúng buộc lòng đày chị ra Côn Đảo là nơi 

chuyên giam  giữ và đày đọa những người thù chính trị của nước ta. Là nấm mồ chôn 

thân của rất nhiều người anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam ta. Tới 

Ngày 23/1/1952 chị Võ Thị Sáu anh hùng của chúng ta bị mang ra pháp trường xử tử khi 

tuổi đời chỉ tròn mười chín tuổi. Cho tới sau này khi đất nước chúng ta hoàn toàn sạch 

bóng kẻ thù năm 1993 chị Võ Thị Sáu được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ 

trang Nhân dân, là một trong những chiến sĩ vô cùng trẻ tuổi của ta được vinh danh thiên 

cổ. Tấm gương của chị Võ Thị Sáu làm cho chúng em vô cùng ngưỡng mộ, kính trọng vì 

những gì chị đã hy sinh cho quê hương, tổ quốc để chúng em hôm nay được hưởng cuộc 

sống thái bình. 

Bài mẫu 2: Chuyện kể về danh tướng Lý Thường Kiệt. 

Bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta với nhiều biến động thăng 

trầm của thời cuộc. Giai đoạn đất nước được thái bình, ổn định cũng không nhiều khi 

suốt chiều dài lịch sử, nhân dân ta phải chịu biết bao khổ cực, lầm than vì mất nước và bị 

áp bức nô lệ. Rất nhiều tấm gương sáng của cac vị anh hùng đã vì nước vì dân mà đứng 

lên đứng mũi chịu sào chống lại quân xâm lược. Danh tướng Lý Thường Kiệt là một 

trong những vị anh hùng để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong em. Bài thơ Nam Quốc 

sơn hà mà rất nhiều rất nhiều thế hệ người Việt Nam thuộc nằm lòng chính là bài thơ 

được ông sáng tác : 

Nam quốc sơn hà nam đế cư  

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư  

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm?  

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư!  
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(Sông núi nước Nam vua Nam ở  

Rành rành định phận tại sách trời  

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm? 

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời! ) 

Nhưng ngoài tài văn chương thơ phú, tấm lòng, tinh thần và những đóng góp của ông cho 

đất nước và dân tộc cũng là những vấn đề đáng được nói đến. Năm 1077, nhà Tống kéo 

quân sang xâm lược nước ta, Lý Thường Kiệt đã lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống 

quân giặc và giành thắng lợi. Chiến lược đánh giặc của ông cũng rất hay. Cũng chính 

nhờ bài thơ Nam quốc sơn hà trên của ông được lan truyền đi khắp nơi, đến tai quân giặc 

và khiến chúng hoang mang, hoảng sợ trước khí thế của dân tộc ta, đóng góp phần công 

sức tinh thần làm cho quân giặc đại bại, phải cầu hòa xin về nước. 

Lý Thường Kiệt được ghi nhận là một trong số những anh hùng kiệt xuất của dân tộc 

Việt Nam. Một danh tướng văn võ song toàn rất đáng được ghi nhận. Em rất khâm phục 

tinh thần trượng nghĩa anh hùng và tấm lòng yêu nước thương dân của ông. 
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