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Đề bài: Tóm tắt đoạn trích Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê. 

 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Tóm tắt đoạn trích Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê. 

Phương pháp: 

Nhớ lại nội dung của văn bản, chú ý các sự kiện chính 

Lời giải chi tiết: 

     Truyện kể về ba cô gái thanh niên xung phong tên là Phương Định, Thao và 

Nho. Các cô thuộc tổ trinh sát phá bom trên cao điểm ở tuyến đường Trường Sơn. 

Công việc của các cô là quan sát địch ném bom, đo khôi lượng đất đá phải san 

lấp do bom địch gây ra, đánh dấu vị trí các trái bom chưa nổ và nếu cần thì phá 

bom trên cao điểm không kể ngày đêm. Đó là những công việc vô cùng vất vả và 

hiểm nguy. Phương Định là một cô gái Hà Nội ưa nhìn và mơ mộng. Cô thích hát 

và cho dù cuộc chiến vô cùng ác liệt, cô vẫn cất lên tiếng hát của mình. Thao là 

cô gái nhiều tuổi nhất và cũng là người chỉ huy. Trong công việc, cô là người kiên 

quyết và táo bạo. Nho là một cô gái bướng bỉnh, mạnh mẽ, có lúc thì ầm lì, cực 

đoan, thích thêu hoa rực rỡ trên gối... Một lần phá bom của các cô được miêu tả 
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lại một cách chân thực. Cho dù đã quen với công việc nhưng Phương Định vẫn 

không tránh được cảm giác hồi hộp “tim tôi cũng đập không rõ”. Một cơn mưa 

đá trút xuống và rút đi rất nhanh. Nó gợi lên trong lòng các cô gái nỗi nhớ về 

những ngày hoà bình êm ả. 
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