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Đề 5: Em hãy giải thích nội dung lời khuyên của Lê-nin: Học, học nữa, học mãi. 

Dàn ý Viết bài tập làm văn số 6 lớp 7 đề 5 

Mở bài 

- Đối với mỗi con người chúng ta, việc học tập là vô cùng cần thiết và quan trọng.  

- Dẫn câu nói của nhà triết học Lê- Nin“ Học, học nữa, học mãi”. 

Thân bài 

- Giải thích “ Học, học nữa, học mãi” 

 Học: là thúc giục con người bắt đầu học tập, lĩnh hội và tiếp thu kiến thức 

 Học nữa: “ học” đã thúc giục ta bắt đầu học, thì “ học nữa” thúc giục ta tiếp tục học tập, 

đã học rồi nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục học nữa, học nhiều hơn nữa. 

 Học mãi: học tập là một vấn đề quan trọng, một công việc mãi mãi với cuộc sống của 

chúng ta. Chúng ta cần phải luôn học hỏi và học tập dù là bất kì ai, bất kì chức vụ cao 

quý nào trong xã hội. 

- Ý nghĩa của việc “ Học, học nữa, học mãi” 

 Học tập là một trong hình thức giúp ta tồn tại và phát triển trong xã hội 

 Xã hội luôn vận động, luôn phát triển và tạo ra những kiến thức mới, những điều mới mẻ, 

nếu không học tập và học hỏi thì chúng ta sẽ bị tụt hậu so với xã hội. 

 Trong cuộc sống thì người tài giỏi không thiếu, nếu ta không học tập thì bạn sẽ kém hơn 

so với họ. 

- Học tập ở đâu và phương pháp học như thế nào? 

 Chúng ta nên trau dồi kiến thức ở trường lớp, bạn bè, thầy cô và xã hội,…. 

 Khi không còn ngồi trên ghế nhà trường ta cũng có thể học: học trong cuộc sống, học 

trong sách vở, học trong công việc,…. 

 Học bất cứ đâu, bất cứ nơi nào bạn có thể. 

- Nêu những lối học sai lầm 

 Học tủ, học vẹt,…. 

 Học vì ép buộc 

 Học vì lợi ích 

- Liên hệ bản thân cũng như bạn bè của mình đã nghe lời khuyên của Lê-nin như thế nào. 

Kết bài 
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Nêu cảm nghĩ về “ Học, học nữa, học mãi” 

Việc học là một việc rất bổ ích và quan trọng với mỗi chúng ta. Nhờ vào học tập mà ta có công 

việc, có chỗ đứng trong xã hội, có được niềm tin yêu của mọi người. Câu nói của Lê- Nin 

khuyên ta nên học ở mọi lúc, mọi nơi đâu có thể. Chính vì thế hãy “ Học, học nữa, học mãi” . 

Văn mẫu viết bài tập làm văn số 6 lớp 7 đề 5 

Bài số 1 

Trong cuộc đời của mỗi con người ai cũng mong muốn sau này lớn lên sẽ trở thành một con 

người có ích trong xã hội, đặc biệt trong thời đại mà xã hội ta đang trên con đường đổi mới theo 

xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để đất nước có thể theo kịp các nước khác chúng ta 

phải có nhiều nhân tài. Và đối với thế hệ học sinh, nhiệm vụ học tập là vô cùng quan trọng vì họ 

chính là người chủ tương lai đất nước, họ phải là những con người có tri thức có trình độ mới có 

thể làm tốt vai trò quan trọng của mình sau này. Về ý thức học tập Lênin có một câu nói rất nổi 

tiếng “Học, học nữa, học mãi”. 

Để hiểu nội dung của lời khuyên này trước hết chúng ta cần hiểu học là gì? Học là một quá trình 

thu nhận, tích lũy kiến thức, kĩ năng để giúp cho bản thân có thêm hiểu biết về trình độ khoa học, 

kĩ thuật. Học là một khái niệm rất rộng chứ không phải bó hẹp trong phạm vi ngôi trường mà 

ngay từ nhỏ khi sống giữa vòng tay yêu thương của cha mẹ, ông bà chúng ta đã được dạy dỗ từ 

cách ăn nói, ứng xử, đi đứng đối xử với người trên với bạn bè. Thế rồi khi đến trường chúng ta 

lại được các thầy cô dạy kiến thức về khoa học về xã hội, và dưới bàn tay chăm sóc  n cần của 

các thầy cô giáo ta còn được học cả rèn luyện cả về đạo đức. Và khi đi ra ngoài xã hội ta còn 

được học hỏi qua bạn bè, qua những người xung quanh mình, rồi còn qua các thông tin đại chúng 

như đài báo sách vở… Song có một điều chúng ta cần chú ý là phải học toàn diện tránh tình 

trạng hỏi về bất cứ vấn đề về tự nhiên thì đều biết còn hỏi về các vấn đề xã hội thì chẳng biết gì. 

“Học nữa” là học hết trình độ này chúng ta phải chuyển sang trình độ khác, từ dễ đến khó, từ 

phạm vi hẹp đến phạm vi rộng. Việc học không bao giờ được ngừng nghỉ mà là một mạch nối 

tiếp nhau và không ngừng nâng cao để ta có cơ hội trau dồi tri thức, nâng cao trình độ hiểu biết 

của mình. Mỗi lần nâng lên một mức học con người sẽ trưởng thành và vững chắc thêm một 

bước về tri thức và trình độ và đó là thứ hành trang quý giá giúp con người tự tin khi bước vào 

cuộc sống tự lập sau này và quan trọng nhất là có tri thức trí tuệ để có thể vận dụng tốt vào công 

việc và có thể sáng tạo ra những công trình khoa học, góp phần xây dựng quê hương thêm giàu 

đẹp. 

Còn “học mãi” là học liên tục, học không ngừng nghỉ suốt đời, luôn nâng cao trình độ hiểu biết 

của mình. Học mãi để tạo thành thói quen ham học hỏi, say mê với khoa học. Và việc học phải 

được liên tục không bị hạn chế bởi tuổi tác. Khi ta còn trẻ việc học tập là đương nhiên thế nhưng 

khi ta càng cao tuổi thì việc học không vì thế mà ngưng trệ, mà ta cũng cần chăm chỉ học hỏi hơn 

nữa bằng cách tự học, nghiên cứu qua sách vở. Như vậy việc học là vô tận vừa học vừa làm vô 

cùng có lợi bởi quá trình làm việc sẽ giúp ta hiểu được mình còn thiếu kiến thức gì và việc học sẽ 

bổ sung cho ta. Như vậy câu nói rất đơn giản của Lênin đã cho ta thấy cần phải học như thế nào 

mới giúp ta trở thành con người hoàn thiện, một người có tri thức. 

https://doctailieu.com/van-mau-bai-tap-lam-van-so-6-de-5-lop-7


VĂN MẪU BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 6 ĐỀ 5 - LẬP LUẬN GIẢI THÍCH LỚP 7 

Vậy vì sao chúng ta phải hiểu như vậy? Trước hết việc ta học tập tốt sẽ có lợi cho chính bản thân 

ta, bởi nếu ta không học sau này ta sẽ không thể làm tốt công việc được. Kết quả công việc sẽ 

không được tốt đẹp như ta mong muốn và chúng ta sẽ không thể nuôi sống bản thân mình, không 

thể giúp được gia đình công như không thực hiện được nghĩa vụ cao cả của đất nước; là người 

làm chủ tương lai đất nước. Bác Hồ đã từng nói: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay 

không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ 

một phần công lao học tập của các cháu”. Đúng như vậy nếu chúng ta không học tập thì cả thế hệ 

trẻ sẽ chẳng có ai tài giỏi để giúp cho đất nước tiến lên, vì thế việc học tập là vô cùng cần thiết và 

hơn thế còn là trách nhiệm đối với mỗi người học sinh chúng ta để đưa đất nước sáng ngang với 

các nước khác trên thế giới. Và chúng ta không học tập tốt không nắm được những tri thức khoa 

học hiện đại chúng ta sẽ trở thành những người lạc hậu trước sự lớn mạnh như vũ bão của khoa 

học kĩ thuật trong ngày nay. Như vậy học tập tốt là giúp cho ta và cho xã hội hơn nữa là phát huy 

truyền thống hiếu học của ông cha ta từ xưa cho đến nay. 

Ngày xưa ông cha ta đã có một truyền thống hiếu học như Mạc Đĩnh Chi là con nhà nghèo 

nhưng vẫn ham mê học đêm đến vì nhà nghèo không có đèn học nên ông phải bắt đom đóm cho 

vào vỏ trứng để học và sau thành tài… Ngày xưa chúng ta có biết bao tấm gương chăm học tập 

và ngày nay chúng ta cũng cần noi gương theo cha ông. 

Song việc học như thế nào để đem lại hiệu quả tốt thì chúng ta thấy cần phải học tập thật chăm 

chỉ, học say mê hứng thú và phải luôn sáng tao, bên cạnh đó chúng ta cũng cần xem xét phương 

pháp học tập sao cho đạt được kết quả cao. Khi đến lớp cần chăm chú nghe cô giáo giảng bài, 

ghi chép đầy đủ về nhà học lại và làm bài tập đầy đủ, chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp. Ngoài 

ra ta còn phải học hỏi thêm bạn bè thầy cô giáo và quan trọng là chúng ta phải luôn chủ động 

trong việc học tránh sự sao chép học tủ học lệch để có thể phát huy được tính sáng tạo của mình. 

Luôn tạo cho mình một thói quen học tập thật nghiêm túc, say mê, sáng tạo. Học phải đi đôi với 

hành bởi có như vậy chúng ta mới nhớ lâu kiến thức đã được học. 

Câu nói trên của Lênin đã khuyên chúng ta phải học tập thật nhiều học không mệt mỏi để tạo 

thành nguồn kiến thức vô tận trong mỗi người để sau này trưởng thành có thể làm chủ mọi công 

việc, góp phần xây dựng đất nước, xã hội ngày một giàu đẹp văn minh. Đó là một lời khuyên mà 

mỗi học sinh chúng ta cần nhớ và làm theo. 

Viết bài tập làm văn số 6 lớp 7 đề 5 Bài số 2 

Lênin là nhà cách mạng kiệt xuất của nhân loại. Tên tuổi của Người gắn liền với cuộc Cách 

mạng tháng Mười Nga vĩ đại. Bên cạnh đó, đối với nhiều thế hệ người Việt Nam, tên tuổi Lênin 

đã trở thành thân thuộc với câu châm ngôn nổi tiếng: “Học, học nữa, học mãi”. 

Khái niệm “học” mà Lênin sử dụng ở đây có thể hiểu theo những cách khác nhau, tùy theo mức 

độ rộng hay hẹp trong ý nghĩa. 

Theo nghĩa hẹp: học là hoạt động thu nhận và tái hiện tri thức của học sinh dưới sự hướng dẫn và 

truyền đạt của thầy giáo trong nhà trường. Hoạt động học như thế gắn liền với một giai đoạn cụ 

thể trong cuộc đời: lứa tuổi thanh thiếu niên, gắn liền với một không gian xác định: nhà trường. 
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Theo nghĩa rộng: Hoạt động học diễn ra ở mọi nơi mọi lúc, trong suốt cuộc đời một con người. 

Không phải ngẫu nhiên người ta gọi cuộc đời là “trường đời”. đây là mái trường mở ra theo bước 

chân của con người trên mọi nẻo đường đời, ở mọi lứa tuổi. Theo ý nghĩa này, Gorki đã gọi cuộc 

đời là “trường đại học của tôi”. Và đây cũng là ý nghĩa chính trong khai niệm học của Lê-nin. 

Bản thân cuộc đời Lênin là một minh chứng cho quan niệm này. Qua trường đời, Lênin thu nhận 

tri thức để trở thành nhà trường có kiến thức sâu rộng. Qua trường đời, Lênin “học làm cách 

mạng" rồi trở thành nhà cách mạng vĩ đại. Tri thức của nhà trường theo nghĩa hẹp dù phong phú, 

toàn diện đến đâu cũng có giới hạn và luôn đổi mới để đáp ứng nguồn tri thức rộng lớn, phong 

phú. Mọi người quanh ta đều là thầy ta. Người ta phải học tất thảy mọi điều dù là nhỏ nhặt nhất 

như câu tục ngữ đã tổng kết: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. 

Với cách hiểu trên, hoạt động học là rất cần thiết. Nhờ học mà xã hội loài người luôn phát triển. 

Thế hệ sau kế thừa những thành tựu của thế hệ trước để từ đó tạo lập nên những thành tựu mới. 

Lý giải về sự thành công của mình, nhà bác học Niu-tơn đã nói một cách hóm hỉnh: Tôi đã đứng 

trên vai người khổng lồ. “Người khổng lồ” ở đây lá một cách nói hình tượng về những tri thức đã 

được nhà bác học tiếp thu qua nhưng hoạt động học tập của mình. 

Nghĩa gốc của từ “học” trong tiếng Nga mà Lênin sử dụng chỉ hoạt động diễn ra trong một quá 

trình kéo dài. Người lặp lại từ này ba lần chính là để nhấn mạnh tính thường xuyên, liên tục, 

không ngừng của hoạt động học. Có điều đó là bởi tri thức trong trường đời là vô hạn. Nó bao 

gồm nhiều lĩnh vực khác nhau và luôn luôn được bổ sung, phát triển. Đây chính là lí do để chúng 

ta phải “học nữa, học mãi”. Ngừng học tập cũng tức là chúng ta đặt mình ra khỏi vòng quay của 

cuộc sống đang không ngừng đổi thay, phát triển. 

Nhưng “học nữa, học mãi” không có nghĩa là học tràn lan mọi lĩnh vực, học không có trọng điểm 

kiến thức. Bên cạnh việc học toàn diện, chúng ta còn phải biết hướng sự học vào giải quyết 

những mục tiêu cụ thể trong cuộc sống. Mục đích của học không phải chỉ để tiếp thu tri thức mà 

còn phải vận dụng tri thức đó vào thực tế cuộc sống, để đạt tới những thành tựu có ý nghĩa, để 

tạo ra tri thức mới. Học như thơ mới đem lại sự say mê và bổ ích. Đây là động lực để hoạt động 

học gắn bó với con người trong cuộc đời của mình. 

Chúng ta đang sống trong một xã hội được mệnh danh là “xã hội tri thức”, “xã hội thông tin”: 

Hơn bao giờ hết, phương châm “Học, học nữa, học mãi” của Lênin thật sự trở nên thiết yếu với 

mỗi con người. Sự giàu có đích thực của mỗi con người, mỗi quốc gia ngày nay là sự giàu có tri 

thức. Chỉ có phát triển tri thức mới đưa đất nước “sánh vai các cường quốc năm châu” như mong 

ước của Bác Hồ vĩ đại. 

Câu châm ngôn “Học, học nữa, học mãi” của Lê-nin thật giản dị nhưng lại hàm chứa một chiều 

sâu trí tuệ. Đất nước đang đứng trước những vận hội mới. Thế hệ thanh, thiếu niên Việt Nam vì 

thế phải khắc sâu lời nhắc nhở của Lênin và biến nó trở thành hiện thực bằng những hoạt động 

cụ thể của mình. 

Văn mẫu viết bài tập làm văn số 6 lớp 7 đề 5 Bài số 3 

Đất nước ngày càng phát triển, chúng ta đang tiến lên theo con đường công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá. Vì vậy, cần có những người có đầy đủ kiến thức khoa học kĩ thuật, văn hoá… để tiếp xúc 
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với cái mới. Học sinh chúng ta cũng như tất cả mọi người cần phải không ngừng học tập để có 

trình độ đáp ứng nhu cầu của cuộc sống. Lê-nin đã từng nhắc nhở: Học, học nữa, học mãi!. Câu 

nói đã trở thành một chân lí cho mọi thời đại, mọi thế hệ con người. 

Vậy học là gì? Học là một công việc mà mỗi chúng ta phải làm hằng ngày và có thể là cả cuộc 

đời. Học là một quá trình tìm hiểu, thu nhận, tích luỹ kiến thức của thầy cô giáo, của những 

người đi trước truyền lại, nhằm tăng thêm hiểu biết về mọi mặt trong xã hội. Học ở đây không 

chỉ đến trường mới học, mà ngay từ nhỏ, khi ta còn sống trong vòng tay của bố mẹ, bố mẹ đã dạy 

ta học ăn, học nói, học cách cư xử trong cuộc sống. Đến tuổi đi học, chúng ta được học tập theo 

chương trình của từng cấp học với sự dạy dỗ tận tình của thầy, cô giáo. Bên cạnh những kiến 

thức học được ở trường, chúng ta còn học qua bạn bè, qua sách, báo và các phương tiện thông tin 

đại chúng. 

Kiến thức nhân loại vô cùng phong phú, khoa học kĩ thuật không ngừng phát triển, có nhiều vấn 

đề nảy sinh trong cuộc sống cần được giải quyết và tiếp thu, nếu ta không học tập thì sẽ bị lạc 

hậu, hơn nữa yêu cầu xã hội ngày càng cao, là học sinh, sinh viên… lại càng cần phải học một 

cách toàn diện, đầy đủ, học lí thuyết gắn với thực hành, vận dụng vào đời sống để nắm chắc bài 

học hơn. 

Tại sao lại còn phải học nữa và học mãi? Bởi điều ta biết chỉ là giọt nước. điều ta chưa biết là 

biển cả, cho nên, chúng ta không được thoả mãn với bằng cấp mà mình đã có mà cần luôn học 

tập để nâng cao trình độ. Mỗi lần học tập để nâng cao trình độ, ta sẽ cảm thấy kiến thức của mình 

thu được quá ít so với biển kiến thức mênh mông của nhân loại, vì thế con người cần tiếp tục 

học, học không ngừng, học ở mọi lúc mọi nơi, học để hiểu biết hơn, học để nâng cao năng suất 

lao động. 

Vì sao chúng ta phải hiểu như vậy? Trước hết là vì bản thân chúng ta. Nếu không học, chúng ta 

sẽ không có tri thức, thiếu hiểu biết để vận dụng vào cuộc sống, kết quả công việc sẽ không tốt 

đẹp như ta mong đợi. Người xưa có câu rằng: Nhân bất học bất tri lí; Ấu bất học lão hàn vi. Bởi 

vậy, chúng ta cần phải học để có trình độ, có kiến thức để có việc làm tốt nuôi sống bản thân 

mình, giúp đỡ gia đình và phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xa hơn nữa là bước 

tới tầm cao nhân loại. Thực hiện lời mong muốn của Bác Hồ: Non sông Việt Nam có trở nên vẻ 

vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai các cường quốc năm châu hay không chính là 

nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu. Nếu chúng ta chăm chỉ học tập, rèn luyện thì 

đó sẽ là những nhân tố tích cực xây dựng đất nước ta giàu đẹp, văn minh, Tố quốc Việt Nam sẽ 

sánh vai các cường quốc năm châu. Một đất nước ấm no, hạnh phúc thì mỗi gia đình, bản thân 

chúng ta sẽ được sống đầy đủ, hạnh phúc hơn. Như vậy, học và chỉ có học nữa, học mãi thì đó sẽ 

là chìa khóa mở cửa mọi khó báu trên đời. 

Tóm lại, tuổi chúng ta còn trẻ, chúng ta cần phải tranh thủ học tập tốt. Đừng bao giờ cho rằng 

học đã đủ mà hãy nhớ rằng cần học nhiều hơn nữa để trở thành những chủ nhân tương lai của đất 

nước. Đừng bao giờ hỏi rằng mình đã được những gì mà hãy tự hỏi rằng mình đã học và đã làm 

gì cho đất nước và đừng quên lời dạy của Lê-nin: Học, học nữa, học mãi! Hãy xem lời dạy của 

Lê-nin là kim chỉ nam cho mục đích, phương hướng học tập của chúng ta. 

Viết bài tập làm văn số 6 lớp 7 đề 5 văn mẫu Bài số 4 
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Mỗi con người muốn thành công thì phải học, việc học không phải chỉ dành cho những người 

còn ngồi trên ghế nhà trường mà dành cho tất cả mọi người. Bởi tri thức là vô hạn, không bao 

giờ chúng ta có thể học hết được tri thức. Vì thế mà câu nói của Lê Nin dưới đây thật có ý nghĩa: 

“Học, học nữa, học mãi". 

Nói đến học chúng ta hiểu ngay là quá trình khám phá và tiếp thu những tinh hoa kiến thức của 

nhân loại. Học theo đó mà hướng đến việc mở rộng khả năng hiểu biết, hướng đến việc rèn luyện 

kĩ năng. Và từ đó mà tạo dựng nền móng vững chắc cho nghề nghiệp của mình. Học không chỉ ở 

trường, mà chúng ta còn học ở gia đình, ở ngoài xã hội. Học không chỉ cứ nhằm đến những kiến 

thức khoa họ lớn lao mà việc học chỉ đơn giản là việc học ăn, học nói, học cách cư xử, đối đãi, 

giao tiếp hằng ngày. Như vậy học là một quá trình luyện rèn toàn diện và diễn ra ở khắp mọi nơi. 

Nó hướng đến mục tiêu giúp cho bản thân mỗi chúng ta trở thành những con người hoàn thiện, 

có đức, có tài và có ích cho sự nghiệp xây dựng đất nước, xây dựng tương lai. 

Vì sao Lê Nin lại dùng từ học nữa và học mãi để răn dạy thế hệ đi sau. Học nữa là học để nâng 

cao trình độ, để mở mang vốn trí thức cho bản thân mình. Tri thức của con người là vô cùng, vô 

tận, mà tri thức nào cũng đẹp, cũng hay, cũng cần thiết và hữu ích. Thế nên chúng ta phải rèn 

luyện thói quen không ngừng học tập. Học tập là sự nghiệp suốt cuộc đời. Vì thế mà Lênin mới 

gọi đó là học nữa học mãi. Mỗi con người chúng ta có học nữa học mãi suốt cuộc đời cũng 

không bao giờ là đủ. Làm sao trong đời một con người có thể học hết được vốn tri thức của nhân 

loại. Điều này lại một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc học cũng như nhiệm vụ của 

mỗi con người là không ngừng học tập. 

Thực tế chỉ ra rằng kho tàng tri thức của nhân loại là mênh mông, chúng ta có dành hết cuộc đời 

cũng không sao tìm tòi hết được. Nhưng nếu chúng ta không học, chúng ta sẽ không có tri thức 

để đảm bảo cho cuộc sống. Hơn thế nữa, tri thức của chúng ta lại luôn lạc hậu so với sự phát 

triển nói chung. Thế nên để có thể tồn tại và trong cuộc sống này một cách vững vàng và hữu 

ích, chúng ta phải luôn luôn có ý thức bổ sung và tinh lọc ngay chính kho tàng tri thức của bạn 

thân mình. 

Ngày nay trình độ khoa học kĩ thuật cũng ngày một phát triển hiện đại. Vì thế nếu chúng ta 

không xác định được rõ mục đích và động cơ học tập, chúng ta sẽ bi tụt hậu trước sự phát triển 

quá nhanh của xã hội. Khi ấy chúng ta sẽ trở thành những người vô dụng. Cuộc sống của chúng 

ta sẽ nhàm chán và vất vả biết nhường nào nếu không có tri thức. 

Lời căn dặn của Lê Nin thật bất hủ, nó có ý nghĩa rất lớn và đặc biệt nó rất phù hợp với truyền 

thống hiếu học của dân tộc chúng ta. Truyền thống ấy trở thành ngọn lửa thắp sáng niềm tin, ước 

mơ và khát khao cho không biết bao thế hệ. Vì thế để xứng đáng với quá khứ của cha ông, thế hệ 

trẻ chúng ta ngay từ hôm nay cũng phải ra sức học hành, phải coi việc học là mục tiêu, là đích 

đến và tương lai bền vững lâu dài. 

Ngày nay chúng ta vẫn coi câu nói của Lê Nin như một khẩu hiệu về niềm ham mê học tập mà 

thế hệ trước để lại cho thế hệ sau. Rất nhiều trường học để dòng chữ : Học, học nữa, học mãi, 

ngay trước cổng trường, như một lời nhắc nhở chúng ta không ngừng học tập. Chỉ có học tập con 

người mới tiếp thu được kiến thức của nhân loại, từ đó giúp ích cho bản thân và cho nước nhà. 
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-/- 

Trên đây là một số bài văn mẫu để viết bài tập làm văn số 6 lớp 7 đề 5 giải thích nội dung lời 

khuyên của Lê-nin: Học, học nữa, học mãi thuộc bài 26 SGK Ngữ văn 7 (tập làm văn làm tại 

nhà), mong rằng đây sẽ là một gợi ý để các em thực hiện bài viết số 6 tại nhà tốt nhất! 

Cùng Đọc tham khảo thêm văn mẫu 7 hay nhất được tuyển chọn nhé! 
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