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26 Bài văn mẫu học kỳ 2 lớp 2 

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn để tả về mùa xuân 

Mỗi năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Nhưng e thích nhất là mùa xuân. Mùa 

xuân bắt đầu từ tháng giêng đến tháng ba. Thời tiết rất ấm áp. Mặt trời chiếu những tia 

nắng dịu dàng làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân có bao nhiêu là hoa đẹp 

như hoa huệ, hoa hồng, hoa đào, hoa mai. Mùa xuân cũng có rất nhiều loại quả. Ngày 

tết mùa xuân em được bố mẹ ông bà lì xì. Em rất thích mùa xuân. 

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn để tả về mùa hạ 

Cách 1: Mỗi năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Nhưng em thích nhất là mùa hạ. 

Mùa hạ bắt đầu từ tháng tư đến tháng sáu. Mùa hè bắt đầu từ tháng giữa tháng tư, 

những tia nắng vàng sánh như mật ong xuất hiện, không gian náo nhiệt bởi tiếng ve 

ngân lên rộ ràng, báo hiệu mùa hè đã đến. Mặt trời đỏ rực, nắng trưa hè thật gay gắt. 

Thỉnh thoảng những làn gió mát xuất hiện và xua đi không khí nóng nực, oi bức của 

mùa hè. Em thường được bố mẹ đưa về thăm quê vào mỗi dịp nghỉ hè. Em rất thích 

ngồi đọc sách dưới những gốc cây có tán lá sum suê, xòe rộng, tỏa bóng mát. 

Cách 2: Mỗi năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Nhưng em thích nhất là mùa 

hè.Mùa hè bắt đầu từ tháng tư dương lịch trong năm khi hoa phượng nở. Mặt trời mùa 

hè chói chang, tỏa những tia nắng gay gắt, nóng bỏng làm cho không khí oi bức khó 

chịu. Cây cối trong vườn đâm hoa kết trái. Mùa hè là mùa trái ngon, quả ngọt. Học 

sinh chúng em được nghỉ ngơi theo gia đình về quê, ra biển tắm. Em rất yêu thích mùa 

hè được vui chơi thỏa thích. 

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn để tả về mùa thu 

Cách 1: Mỗi năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Nhưng em thích nhất là mùa 

thu.Mùa thu bắt đầu từ tháng bảy đến tháng 9 trong năm. Mùa thu thời tiết rất mát mẻ, 

làm dịu đi cái nắng gay gắt của mùa hạ chói chang. Mùa thu là mùa tựu trường của tất 

cả các bạn học sinh sau một thời gian dài nghỉ hè. Mùa thu trẻ nhỏ được vui rước đèn 

đón tết trung thu và múa sư tử. Em rất yêu thích mùa thu. 
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Cách 2: Thế là mùa thu mong ước đã đến. Mùa thu đến bằng những trái chín thơm 

lừng. Thời tiết mùa thu se se lạnh. Mùa thu có những loại bánh nướng bánh dẻo rất 

thơm để chúng em ngắm trăng, rước đèn phá cỗ cùng chị Hằng Nga trong đêm trăng 

rằm. Sau những ngày chúng em vui chơi thỏa thích nay chúng em lại chuẩn bị cho 

ngày khai giảng năm học mới. Mùa thu thật có ý nghĩa. Ôi mùa thu thật là tuyệt. 

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn để tả về mùa đông 

Cách 1: Mỗi năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Nhưng em thích nhất là mùa 

đông. Mùa đông bắt đầu từ tháng mười đến tháng 12 trong năm. Mùa đông thời tiết 

giá lạnh, có mưa phùn gió bấc. Cây cối khẳng khiu trơ trụi lá. Mùa đông có giấc ngủ 

ấm trong chăn. Mỗi buổi tối sau khi ăn cơm xong cả nhà lại quây quần bên bếp lửa để 

sưởi ấm. Ôi mùa đông tuy giá lạnh nhưng trong căn nhà vẫn đầy ắp tiếng cười đầm ấm 

của gia đình em. 

Cách 2: Cái nắng êm dịu của mùa thu lặng lẽ trôi qua để nhường chỗ cho một khoảng 

trời âm u, nhiều mây, xám xịt, vắng bóng mặt trời của mùa đông đến. Mùa đông lạnh 

quá! Gió thổi vù vù kèm theo những cơn mưa dai dẳng không dứt làm nghiêng ngả 

cây cối. Nếu như cái nắng ôn hoà và cơn gió mát dịu của mùa xuân làm cây cối đâm 

chồi nảy lộc thì những cơn gió mùa đông như muốn giật từng nắm lá khiến cây xơ xác 

hẳn đi. Mưa tạt vào nhà khiến cho mọi người đóng cửa hết và họ rất ít ra ngoài vì trời 

lạnh và đường xá lầy lội vô cùng. Người người ai cũng chuẩn bị đồ ấm để chống chọi 

với mùa đông khắc nghiệt. 

Đề bài: Tả ngắn về một loài chim 

Cách 1: Trong thế giới loài chim em thích nhất là chim bồ câu. Vì chim bồ câu là biểu 

tượng của hòa bình. Thân chú to bằng nắm tay của bố em, bộ lông trắng mượt. Mỏ 

nhọn, hai mắt chú nhỏ như hai hạt đỗ đen. Đôi cánh bay rất nhanh nhẹn. Đặc biệt chú 

đưa thư rất giỏi. Em rất yêu thích chim bồ câu. 

Cách 2: Trong tất cả các loài chim em thích nhất là chim chích bông. Chích bông là 

một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim. Đầu của nó nhỏ như ngón tay cái 

của người lớn. Mắt chú nhỏ xíu như hai hạt vừng. Cặp mỏ chích bông tí tẹo bằng hai 
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mảnh vỏ trấu chắp lại. Thế mà quý lắm đấy. Cặp mỏ tí hon ấy gắp sâu trên lá nhanh 

thoăn thoắt. Nó khéo biết moi những con sâu độc ác nằm bí mật trong những thân cây 

mảnh dẻ, ốm yếu. Đôi cánh nhỏ xíu. Cánh nhỏ mà xoải nhanh vun vút. Hai chân chích 

bông xinh xinh bằng hai chiếc tăm. Tuy vậy hai cái chân tăm ấy rất nhanh nhẹn, được 

việc, nhảy cứ liên liến, thoăn thoắt. 

Chích bông xinh đẹp chẳng những là bạn của trẻ em mà còn là bạn của bà con nông 

dân. 

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn nói về cảnh biển vào buổi sáng 

Cách 1: Bức tranh vẽ cảnh biển buổi sáng thật đẹp. Ông mặt trời như quả cầu lửa lơ 

lửng giữa bầu trời xanh. Những con sóng nối đuôi nhau xô vào bờ cát tung bọt trắng 

xóa. Nhìn từ xa, những cánh buồm giống như một đàn bướm tung tăng bay lượn giữa 

biển biếc. Trên bầu trời những cánh chim hải âu chao liệng giữa khoảng không vô tận. 

Thỉnh thoảng có những con sà xuông mặt biển đớp mồi hay vui với những cánh sóng, 

trông thật thích mắt. 

Cách 2: Em đã được ra biển chơi một lần cùng với bố mẹ. Sóng biển nhấp nhô từng 

đợt ập vào bờ. Trên biển, những ngư dân đang ra khơi đánh cá. Mặt trời toả những tia 

nắng xuống biển làm cho mặt biển có một chút màu vàng nhạt. Bầu trời có những chú 

chim hải âu đang chao lượn. Trên bãi cát có những chú cua bò ngang, có những bạn 

học sinh được nghỉ hè ra biển chơi. Tắm biển thật là thú vị: Được ngắm cảnh, được 

xây những lâu đài cát. Biển thật là đẹp. Em thích biển. 

Đề bài: Tả về loài hoa mà em thích (cây hoa hồng nhung) 

Trong vườn nhà em trồng rất nhiều loài hoa nhưng em thích nhất là cây hoa hồng 

nhung. 

Thoạt nhìn cây hồng nhung có vẻ khẳng khiu mảnh mai nhưng nó kỳ thực nó rất cứng 

và khỏe. Toàn thân cây là những gai nhọn sắc đâm tua tủa. Lá hồng hình trái tim và 

hình một hàm răng của như những nét hoa văn bao xung quanh lá. Rễ cây như những 

con giun chăm chỉ hút chất dinh dưỡng nuôi cây. Ở gần gốc cây lá còn xanh đậm 

nhưng lên đến ngọn lá chuyển sang sắc tím của mây trời. Lác đác trên cành những nụ 
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hồng bằng đầu đũa vươn lên cao. Và kia một đám hồng nhung chúm chím nở phô sắc 

bừng lên với vài ba cánh hoa màu đỏ thắm mịn như nhung. Tuy chưa được rực rỡ cho 

lắm nhưng cũng đủ để làm cho các loài hoa khác ghen tị. Hương thơm của hoa ngào 

ngạt quyến rũ ong bướm bay về đây. Sáng nào em cũng tưới nước, bắt sâu chăm sóc 

cho cây. Khi hoa nở em cắt những bông hoa để cắm trong nhà. 

Đề bài: Tả một cây có bóng mát (cây bàng). 

Ở trường em trồng rất nhiều cây bóng mát. Cây nào cũng cao lớn, xanh tốt nhưng hơn 

cả là một cây bàng được trồng ở giữa sân trường. 

Nhìn từ xa, cây bàng như một chiếc ô xanh mát rượi. Thân cây to, màu nâu sẫm bằng 

cả vòng tay ôm của em. Những chiếc rễ nổi trên mặt đất ngoằn ngèo như những con 

giun khổng lồ bò lổm ngổm. Nó có những chiếc rễ to ram ráp. Cây có hàng chục tán lá 

to như những cánh tay vừa vươn rộng, vừa vươn cao để đón ánh nắng mặt trời. Từ 

những tán lá to mọc ra nhiều cành nhỏ chi chít lá. Lá bàng hình bầu dục, to hơn bàn 

tay em, dày và xanh bóng. Cây bàng toả bóng mát cho chúng em vui chơi, học tập. 

Mỗi khi gió thổi qua, lá bàng vẫy vẫy như những chiếc quạt. 

Cây bàng chẳng những cho chúng em bóng mát mà còn gắn bó với chúng em trong 

suốt những năm học qua. Em mong cho cây mãi xanh tốt để đem lại niềm vui cho 

chúng em. Và để cho chúng em lưu giữ những kỉ niệm đẹp về tuổi học trò. 

Đề bài: Tả về cây ăn quả (Cây cam) 

Thu về. Thu mang theo bao trái chín đến tất cả các khu vườn. Trong khoảng sân nhỏ 

của ông em, cây cam mật ông trồng đã trĩu vàng bao trái chín. Chao ôi! Trông cây 

cam thật là thích mắt. Thân cây cam cao khoảng 1,2m màu nâu. Trên thân cây là 

những cành cây khẳng khiu là những tán lá nhỏ xanh mướt bằng hai ngón tay của trẻ 

em. Dưới tán lá xanh là những bông hoa màu trắng, khi hoa già sẽ đậu lại những chùm 

quả nhỏ bằng hòn bi màu xanh, da dày. Nhưng sau đó những quả cam nhỏ ấy cứ to 

bằng quả bóng đồ chơi và mỏng vỏ dần rồi chuyển từ màu xanh sang màu vàng tươi 

lơ lửng trên cây. Khi có những cơn gió từng chùm cam khẽ đung đưa nhè nhẹ. 
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Hàng ngày em cùng ông tỉa cây, bắt sâu, tưới nước và bón phân cho cây. Hai ông cháu 

đứng bên nhau, ngắm nhìn những chùm quả cam chín mọng. Gió vườn xào xạc như ru 

những quả cam vào giấc ngủ say sưa. Đứng trước cây cam vàng trĩu quả lòng em dạt 

dào niềm vui. Ôi! Những quả cam, kết quả của bao ngày vun xới. Nó đã chứa đựng 

mồ hôi, công sức của ông em, làm em yêu quý vô ngần. Những giọt nước cam ngọt 

ngào sẽ làm mát lòng bao người trong những phút mệt nhọc. 

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 4 - 5 câu để nói về ảnh của Bác Hồ mà em 

được nhìn thấy 

Cách 1: Ảnh Bác Hồ được treo một cách trang trọng ngay chính giữa bức tường lớp 

học của em. Trong ảnh, gương mặt Bác Hồ rất hiền hậu. Râu tóc Bác bạc phơ. Vầng 

trán Bác cao và rộng thể hiện Bác là một người thông minh cùng với đôi mắt sáng 

ngời như sao luôn luôn nhìn chúng em với một cách đầy trìu mến, yêu thương. Thấy 

được tình thương yêu của Bác, em sẽ cố gắng vâng lời cha mẹ để xứng đáng cháu 

ngoan Bác Hồ. 

Cách 2: Ảnh Bác Hồ lớp em được treo trang trọng phiá trên tấm bảng, dưới lá Quốc 

kì nền đỏ sao vàng. Trong ảnh, Bác Hồ có mái tóc bạc phơ và bộ râu hơi dài, trông 

như một ông tiên. Da Bác hồng hào. Vầng trán của Bác cao lộ rõ vẻ thông minh. Càng 

nhìn ảnh Bác, em càng quyết tâm thực hiện năm điều Bác Hồ dạy để xứng đáng là 

cháu ngoan của Bác. 

Đề bài: Tả về gia đình em. 

Gia đình em có bốn người, gồm có: Bố em 37 tuổi, là một cán bộ gương mẫu, mẹ em 

34 tuổi là một nhân viên chăm chỉ và em 7 tuổi là học sinh lớp 2 trường Tiểu học 

Đoàn Kết, em trai của em 3 tuổi học lớp D1 trường Mầm non Hoa hồng. Bố mẹ rất 

yêu thương hai anh em em,hai anh em em rất yêu quý bố mẹ và nghe lời bố mẹ. Em sẽ 

cố gắng học hành chăm chỉ để bố mẹ vui lòng. 

Đề bài: Viết từ ba đến 5 câu nói về em bé của em (Hoặc em bé của nhà hàng 

xóm): 



Trung tâm Luyện thi Amax – 39 LK 6A Làng Việt Kiều Châu Âu 
 

Fanpage : https://www.facebook.com/luyenthiamax/ 
 

Ở nhà em có một em trai rất đáng yêu tên là Khang. Bây giờ em đã lên ba tuổi rồi đấy. 

Khang có đôi mắt to, tròn xoe như hai hòn bi. Khuôn mặt Khang bầu bĩnh rất tươi, lúc 

nào cũng cười. Tóc em đen nháy giống như tóc mây. Khang rất nhanh nhẹn, hay múa 

võ và chơi trò làm siêu nhân. Mỗi khi đi học về, Khang liền chạy ra chào và sà vào 

lòng em. Em cảm thấy rất sung sướng. Em rất yêu em Khang và thích chơi với em bé 

mỗi khi mẹ bận việc. 

Đề bài: Tả về cô giáo cũ. 

Năm học lớp Một, cô Chi là cô giáo chủ nhiệm của lớp em. Cô có mái tóc óng mượt, 

đôi mắt đen và sáng. Dáng người cô nhỏ nhắn và nhanh nhẹn. Giờ Tiếng Việt, cô 

hướng dẫn chúng em đọc bài và trả lời câu hỏi. Giờ học Toán, cả lớp chăm chú nghe 

cô giảng. Cô ân cần hướng dẫn chúng em tập viết. Khi em và các bạn mắc lỗi, cô luôn 

nhắc nhở chúng em bằng giọng dịu dàng mà nghiêm trang. Chúng em rất yêu quý và 

kính trọng cô. Nghe lời cô chúng em chăm chỉ học hành. 

Đề bài: Tả về bà ngoại. 

Bà ngoại của em là công nhân đã về hưu. Tuy đã sáu mươi tuổi nhưng bà rất nhanh 

nhẹn và khỏe mạnh. Hàng ngày, bà đi chợ, nấu ăn, làm việc nhà, đưa đón các cháu đi 

học rất tận tụy và cần mẫn. Bà có mái tóc dài nhưng đã điểm nhiều sợi bạc, khuôn mặt 

phúc hậu, đôi mắt lúc nào cũng như cười. Thức ăn bà làm rất ngon nên cả nhà đều 

thích về nhà ăn cơm bà nấu và kể chuyện rất hay nên các cháu luôn đòi bà kể chuyện 

mỗi đêm trước khi đi ngủ. Con cháu, nếu ai mắc lỗi bà nghiêm khắc nhắc nhở, nhưng 

tất cả rất yêu quý và kính trọng bà.  

Đề bài: Tả về trường, lớp em. 

Em tên là Nguyễn Văn An, em học lớp 2D, trường Tiểu học Đoàn Kết. Lớp học của 

chúng em khá rộng rãi, thoáng mát. Những bức tranh, khẩu hiệu về học tập được treo 

ngay ngắn, trang trí đẹp mắt trên những bức tường sơn màu vàng nhạt. Trường em 

không còn mới nhưng vẫn khang trang, sạch sẽ, thoáng mát nhờ nhiều bóng cây 

phượng cổ thụ che phủ khắp khoảng sân chơi rộng rãi. Những luống hoa và cây cảnh 

được trồng xung quanh trường. Phong trào học tập của trường em hăng say và sôi nổi. 
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Các thầy cô giáo thương yêu học sinh, chăm sóc và dạy bảo học sinh tận tình. Ở 

trường, em cảm thấy thoải mái, dễ chịu và hào hứng học tập. Em yêu trường, lớp, cô 

giáo và các bạn của em. Em luôn cố gắng học tập chuyên cần, vâng lời thầy cô và 

đoàn kết với các bạn. 

Đề bài: Tả con trâu 

Có rất nhiều gia súc có ích trong cuộc sống nhưng em thích nhất là con trâu. Con trâu 

có thân hình to như cái thùng phi. Đầu chú to bằng cái xô. Tai chú to bằng cái bàn tay 

người lớn. Đôi mắt đen và to như quả trứng chim cút. Lông chú màu đen xám. Chú có 

đôi sừng to khoẻ và cong cong, hình lưỡi liềm dùng để bảo vệ mình. Bốn chân thấp và 

chắc khỏe có thể vượt mọi địa hình và có sức kéo rất tốt. Chiếc đuôi luôn luôn ngoe 

nguẩy để đuổi ruồi muỗi. Con trâu rất có ích cho cuộc sống của các bác nông dân như 

trâu chăm chỉ làm việc giúp các bác nông dân cày bừa. Chú gồng mình kéo chiếc cày 

cắm xuống ruộng để sới lớp bùn. Ngoài ra trâu còn cần mẫn kéo xe chở lúa ngô khoai 

từ ruộng về nhà trên đường làng đầy bóng tre. Sau những giờ làm việc vất vả chú 

được các bác nông dân cho ăn cỏ, chú nhẩn nha nhai những ngọn cỏ non ngon lành và 

nằm sưởi nắng. Em thấy chú trâu rất có ích cho cuộc sống của các bác nông dân. Em 

rất yêu quý con trâu. 

Đề bài: Tả cây xoài 

Trong các loại cây ăn quả mà bà em trồng như: Chôm chôm, vú sữa , mít, sầu 

riêng,…. Mỗi loại cây đều có một vẻ đặc trưng riêng, hương vị riêng. Nhưng trong đó, 

em thích nhất là cây xoài giờ đã cho trái chín ngọt. 

 

Thân cây cao có thể hơn gấp đôi người lớn. Cành cây giống như những cánh tay đang 

vươn ra để đón chào nắng ấm. Những chiếc lá đang đung đưa theo chiều gió như 

những chú bướm đang nô đùa trên các cành cây. Khi mùa trĩu quả đến, những trái 

xoài chín và hoa đã làm cho ong bướm bị mê hoặc bởi mùi hương và sự ngọt ngào của 

chúng. Trái xoài có hình bầu dục, chỉ bằng một nắm tay của em, ruột có màu vàng óng 
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và rất ngọt. Em mong sao cây xoài lúc nào cũng có trái chín để em có thể được hưởng 

thức được hương vị ngọt ngào của nó. 

Em rất yêu quý cây xoài vì nó là một kỷ niệm của bà đã để lại cho con cháu. Khi lớn 

lên em sẽ nhớ lại những hồi ức này và nó sẽ ở trong lòng em mãi mãi. 

Đề bài: Tả cây đa cổ thụ 

Ở gần đình làng quê em mọc sừng sững một cây đa cổ thụ. Cây đa là một địa điểm 

quen thuộc mỗi khi rảnh rỗi chúng em hay chơi bi dưới bóng cây. Rễ cây nhô lên gồ 

ghề, tỏa ra bốn phía. Tán lá vươn mạnh mẽ, những chiếc lá đa xanh mơn mởn hình 

bầu dục, che mát một góc đình. Hoa chỉ thấy khi những đốm trắng li ti như sao đậu 

xuống gốc cây. Đa kết trái, ngả xanh, quả vàng rồi chuyển đỏ ối. Vị quả chua chua, 

chan chát. Thỉnh thoảng chúng em vờ lấy trái đa làm thức quả nhấm nháp. Các loài 

chim thường bay lượn quanh tán đa, hót rộn rã cả không gian. 

Chúng em ngày càng gắn bó với cây đa cổ thụ. Hàng ngày em thấy ông từ ở đình hay 

ra tưới và chăm sóc cây đa. 

Em sẽ chăm sóc cây cẩn thận trong những buổi làm công trình măng non cho cây 

thêm tốt tươi xanh mát hơn. Cây sẽ là một kỷ niệm đẹp sau khi chúng em ra trường. 

Đề bài: Tả cây bóng mát 

Sân trường em trồng rất nhiều cây để lấy bóng mát cho chúng em chơi. Nhưng đối với 

em, gần gũi và thân thiết nhất là cây phượng vĩ ở góc sân. 

Không biết cây trồng từ bao giờ mà nay đã to và cao đến tận tầng 2 trường em. Tán 

cây xoè rộng, che mát cả một góc sân, hàng chục đứa chúng em chơi không bị nắng. 

Thân nó to, một mình em ôm không hết. Vỏ cây màu nâu sẫm, nứt nẻ. Em sờ vào thấy 

xù xì, ram ráp. Có một số chiếc rễ nổi lên mặt đất, nhẵn trơn trơn. Chúng em thường 

ngồi vào đấy để đọc truyện cho đỡ nóng. Lá phượng giống lá me, màu xanh nõn, lúc 

già thì xanh thẫm. Mọc song song hai bên cuống, nhìn xa xa thật giống đuôi con 

phượng. Hay vì thế mà người ta gọi đó là Phượng? Khi tiếng ve kêu râm ran trong 

vòm lá là phượng bắt đầu trổ bông đồng loạt. Nhìn lên, chỉ thấy một màu chói lọi bao 
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phủ cả lên thân cây, làm sáng rực cả sân trường. Phượng mọc thành từng chùm. Bông 

phượng có 5 cánh đỏ tươi. Nhuỵ hoa đài và cong, đầu nhuỵ có một cái túi hình bầu 

dục. Bọn con trai thường lấy nhuỵ để chơi chọi gà. Nhìn phượng nở, chúng em lại náo 

nức nghĩ đến một mùa hè đầy ắp những niềm vui và những dự định mới. Hết mùa hè, 

cánh hoa lại rắc rắc trên sân trường như rác pháo. Lúc này, phượng lại trở về dáng vẻ 

trầm tư, giản dị, thân quen. 

Hoa phượng còn được gọi bằng một cái tên thật thân thương, gần gũi “hoa học trò”. 

Đúng vậy. Phượng rất gắn bó với học sinh chúng em. Phượng còn cho chúng em bóng 

mát và làm đẹp cho mái trường mến yêu. 

Đề bài: Hãy tả chiếc cặp sách của em (2) 

Nhân dịp đầu năm học mới mẹ mua tặng em một chiếc cặp sách. Chiếc cặp này cao 

khoảng bốn gang tay, rộng khoảng một gang tay rưỡi và dài khoảng ba gang tay. 

Chiếc cặp này có màu xanh dương trông rất nổi. Trên mặt cặp có một bức tranh rất 

đẹp, khi xoa tay trên bức tranh đó, em cảm thấy thật sảng khoái. Quai cặp có màu 

xanh nhạt. Nó được làm từ nhựa cứng nên rất chắc chắn. Nó còn có tới sáu cái lỗ nhỏ 

để đựng một sợi dây nối liền với cặp sách. Dây đeo được làm từ vải ni-lông giống như 

cặp sách. Phần dưới in nhãn hiệu của hãng sản xuất. Hai bên cặp có hai chiếc túi để 

đựng bình nước hoặc hộp sữa. Thật tiện lợi! 

Mở cặp sách ra, em thấy chiếc cặp có tới ba ngăn: Hai ngăn to và một ngăn nhỏ, bên 

trong được lót bởi một tấm bìa hình chữ nhật. Hai ngăn to em đựng sách, vở. Còn 

ngăn nhỏ em đựng các đồ dùng học tập như hộp bút, thước kẻ, tẩy,… 

Sáng sáng, em tới trường. Trông em như một chú bộ đội hành quân. Nhờ có chiếc cặp 

em đã có nhiều điểm chín, mười. Mọi người rất yêu quí em. Mẹ em, hứa sẽ tặng quà 

cho em nếu như em đạt danh hiệu học sinh giỏi. 

Em rất vui khi có chiếc cặp này. Em thầm cảm ơn mẹ đã mua cặp sách cho em. 

Đề bài: Tả về cây ăn quả (Cây cam) 
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Thu về. Thu mang theo bao trái chín đến tất cả các khu vườn. Trong khoảng sân nhỏ 

của ông em, cây cam mật ông trồng đã trĩu vàng bao trái chín. Chao ôi! Trông cây 

cam thật là thích mắt. Thân cây cam cao khoảng 1,2m màu nâu. Trên thân cây là 

những cành cây khẳng khiu là những tán lá nhỏ xanh mướt bằng hai ngón tay của trẻ 

em. Dưới tán lá xanh là những bông hoa màu trắng, khi hoa già sẽ đậu lại những chùm 

quả nhỏ bằng hòn bi màu xanh, da dày. Nhưng sau đó những quả cam nhỏ ấy cứ to 

bằng quả bóng đồ chơi và mỏng vỏ dần rồi chuyển từ màu xanh sang màu vàng tươi 

lơ lửng trên cây. Khi có những cơn gió từng chùm cam khẽ đung đưa nhè nhẹ. 

Hàng ngày em cùng ông tỉa cây, bắt sâu, tưới nước và bón phân cho cây. Hai ông cháu 

đứng bên nhau, ngắm nhìn những chùm quả cam chín mọng. Gió vườn xào xạc như ru 

những quả cam vào giấc ngủ say sưa. Đứng trước cây cam vàng trĩu quả lòng em dạt 

dào niềm vui. Ôi! Những quả cam, kết quả của bao ngày vun xới. Nó đã chứa đựng 

mồ hôi, công sức của ông em, làm em yêu quý vô ngần. Những giọt nước cam ngọt 

ngào sẽ làm mát lòng bao người trong những phút mệt nhọc. 

Mới ngày nào, quả đang còn nhỏ, da dày, nhưng sau đó những “chiếc áo ấy” cứ mỏng 

dần, rồi từ màu xanh nhạt chuyển sang màu vàng tươi. Đến hôm nay những chùm cam 

ấy đã vàng hươm, nổi bật trên nền trời xanh đậm. Những quả cam vàng óng, da căng 

mọng như mời gọi mọi người thưởng thức. Chúng như những chiếc đèn lồng nhỏ treo 

lơ lửng trên cây. Từng chùm quả ngon lành đang đung đưa nhè nhẹ. Mặc dầu đã có 

bao nhiêu cành tre chống, nhưng các cành cam ấy vẫn cứ xà xuống gần mặt đất. 

Những chú “mặt trời con” áo xanh, áo vàng ấy ôm ấp trong lòng biết bao “ông trăng 

khuyết”. Những chiếc lá rung rinh trong gió như quạt cho những trái cam yên giấc 

ngủ. Các cành cây khẳng khiu chìa ra như để che chở cho các con. Còn thân cây thì 

khoác chiếc áo màu nâu giản dị, đứng đó trụ đỡ cho những cành chi chít quả. “ Tích! 

Tích!”. Chú chim sâu nào đó đang nhảy trên cành, đưa chiếc mỏ xinh xinh bắt sâu cho 

cành lá. Hai ông cháu đứng bên nhau, ngắm nhìn những chùm quả chín. Gió vườn xào 

xạc như ru những quả cam vào giấc ngủ say sưa. Chắc là trong giấc mơ, chúng sẽ rất 

vui khi được biết những giọt nước cam ngọt ngào sẽ làm mát lòng bao người trong 

những phút mệt nhọc. Đứng trước cây cam vàng trĩu quả lòng em dạt dào niềm vui. 
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Ôi! Những quả cam, kết quả của bao ngày vun xới. Nó đã chứa đựng mồ hôi, công 

sức của ông em, làm em yêu quý vô ngần. 

Đề bài: Tả về con mèo 

“Meo, meo, meo”, hôm nào cũng vậy, cứ khi em ngồi vào bàn học bài là chú Miu lại 

đến nằm dụi đầu vào chân em. Đó là chú mèo mà bà ngoại em đã đem cho nhà em hồi 

em tròn tám tuổi. 

 

Ngày bà ngoại cho, con mèo chỉ bằng chai nước khoáng nhỏ. Nay nó đã to phải bằng 

cái chai Cô-ca đại rồi. Toàn thân chú được bao phủ một màu vàng, điểm thêm và vệt 

trắng làm cho chiếc áo của chú lại càng thêm đẹp.Cái đầu của chú to hơn quả bóng 

ten-nít một chút. Đôi mắt tròn như hai hòn bi ve và sáng như đèn pha. Cái mũi phơn 

phớt hồng, lúc nào cũng ươn ướt như người bị cúm sổ mũi vậy. Cái tai của chú mới 

thính làm sao! Chỉ một tiếng động nhỏ, chú đều phát hiện được đó là tiếng gì, có cần 

phải giải quyết hay không. Cái tai và cái mũi đó chính là cái ra-đa của chú để phát 

hiện những tên chuột láu lỉnh hay phá hoại, ăn trộm thóc gạo của người. Cổ Miu được 

quàng một chiếc khăn màu trắng đục. Bốn cái chân không cao lắm so với thân hình 

chú nhưng lại chạy rất nhanh. Dưới bàn chân là một lớp thịt dày, mịn, màu hồng nhạt. 

Bà em bảo những miếng thịt đó giúp Miu di chuyển nhẹ nhàng, không gây một tiếng 

động nhỏ, làm cho nhiều chú chuột không ngờ. Những chiếc vuốt của chú rất nhọn và 

sắc. Đã có lần, những chiếc vuốt đó đã để lại đấu vết trên tay em khi em đùa vui, 

nghịch ngợm với chú. Chính những chiếc vuốt đó là thứ vũ khí lợi hại của chú mà mỗi 

con chuột khi nhìn thấy phải kinh hoàng. Mỗi khi muốn chơi với em, chú lại dùng đầu 

dụi vào tay em rồi lấy những cái vuốt ấy cào cào nhẹ vào bàn tay em. Chao ôi! Cái 

đuôi của chú mới dẻo làm sao! Chiếc đuôi như một cái dấu ngã, chẳng giấu vào đâu 

được. Hôm nào cũng vậy, chú ta cứ ngủ khì. Thế nhưng lũ chuột cũng chẳng dám ra 

quấy phá vì chú rất tinh, cũng có thể lũ chuột cảnh giác, nghĩ là Miu đang rình chúng 

đấy. Ban đêm, Miu ta mới đi làm cho chủ. Chú ta biết hết đường đi lối lại của bọn 

chuột. Không con chuột nào chạy thoát nếu chú đã phát hiện được. Có lần, em được 

chứng kiến nó bắt chuột ban ngày. Có lẽ, con chuột đó đói quá phải đi ăn trộm ban 
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ngày. Chú Miu nguỵ trang rất khéo, chú nằm khuất sau cái chổi cạnh chân hòm cáng 

thóc. Một con chuột nhắt rất tinh ranh, mắt lấm lét, đi nhẹ nhàng đến định trèo lên 

hòm thóc để chui vào ăn thóc. Miu nằm yên như đang ngủ. Bỗng “chụp” một cái, chỉ 

nghe thấy tiếng“chít” tuyệt vọng, Miu ta đã vồ gọn con mồi trong móng vuốt của chú. 

Hả hê với chiến thắng của mình, Miu tha con chuột đó ra vườn. Chú nhả con chuột ra, 

lấy cái chân trước vờn đi vờn lại con chuột đó. Con chuột vội chạy đi nhưng chạy sao 

thoát.Em nghĩ con chuột đó chỉ sợ đã chết. Thế rồi, chú ta ung dung ngồi chén hết con 

chuột nhắt đó. Mỗi lần chú bắt được chuột, em đều vuốt ve động viên chú. Đến bữa, 

em lại thưởng cho chú những miếng ăn ngon nhất. Miu tỏ vẻ sung sướng lắm. 

Miu ăn rất ít, hàng ngày chú ta ăn không hết một bát cơm. Khi ăn, chú ta cứ nhỏ nhẻ 

từng tí một. Đúng là “ăn như mèo”. Dù đói đến đâu, chú ta ăn cũng từ tốn, chẳng như 

con Vàng nhà em, cứ ăn hùng hục. Người ta cứ nói xấu về quan hệ của chó và mèo, 

nhưng con Miu nhà em lại rất thân với con Vàng. Ngày nào, chúng cũng chơi đùa với 

nhau mà không có xích mích gì cả. 

Buổi sáng, khi nắng vàng trải khắp sân, Miu nằm duỗi dài bốn chân, mắt lim dim, 

trông thật đáng yêu. Có lúc nó lại cho tay lên mặt cào cào, như là nó đang rửa mặt. 

Buổi tối, khi cả nhà ăn cơm xong, bao giờ Miu cũng tranh thủ ngồi vào lòng em nũng 

nịu. 

Em rất quí Miu. Nó không chỉ là vật kỉ niệm của bà ngoại tặng cho em mà nó còn là 

“dũng sĩ diệt chuột” của nhà em. Từ ngày có Miu, nhà em không còn lo lũ chuột quấy 

phá. Em sẽ chăm sóc Miu cho khỏe, chơi với Miu vui vẻ để làm theo đúng lời dặn của 

bà em khi bà tặng Miu cho em. 

Đề bài: Tả cây hoa hồng nhung 

Nếu như mùa xuân là mùa của muôn hoa thì mùa đông mới là mùa của hoa hồng. 

Hoa hồng nhung là "nữ chúa các loài hoa". Hoa hồng nhung không mọc xùm xòa 

thành bụi, thành khóm tự nhiên mà được trồng riêng lẻ. Rễ cây nhỏ và dài, ngày đêm 

tận tụy hút chất dinh dưỡng từ lòng đất mẹ nuôi cây. Thân cây mảnh mai, trông có vẻ 

yếu ớt nhưng thật ra lại rất cứng cáp, chẳng thế mà nó có thể đỡ trên mình cả một 
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thảm hoa dày đặc. Những chiếc lá xanh bóng khỏe được mẹ thiên nhiên ban cho 

những đường răng cưa làm hoa càng thêm kiêu sa. Những nụ hoa như những bàn tay 

nhỏ xíu vẫy vẫy trong nắng sớm. Hồng cần mẫn chắt chiu từng giọt nắng của ba mùa 

xuân, hạ, thu để sang đông đâm bông hồng đỏ thắm. Đầu tiên là một nụ hoa, sau đó 

như gọi nhau, từng tầng lớp hoa đồng loạt bung ra khoe sắc đỏ thắm dịu dàng. Một 

bông hồng nhung nở ra có vài tầng lớp hoa, kêt tròn khum khum lại như e ấp, thẹn 

thùng. Dưới nắng sớm mùa đông, bông hồng nhung nào cũng có vẻ kiêu hãnh vì 

chúng là loài hoa duy nhất đọng những giọt sương đêm mát lành trong mùa lạnh giá 

này. 

Hồng đâm bông mang đến sự ngọt ngào cho mùa đông. Nói đến hoa không thể không 

nhắc đến hoa hồng. Hoa hồng không những là chúa tể các loài hoa mà còn được rất 

nhiều người yêu thích. Hoa hồng còn được tôn làm sứ giả của tình yêu trên toàn thế 

giới. Hoa hồng nhung đỏ thắm như màu máu được tượng trưng cho sự nồng nàn, son 

sắt trong tình yêu. Hoa hồng có thật nhiều màu nhưng có lẽ màu đỏ là màu duy nhất 

được dùng để diễn tả tình yêu. 

Cám ơn thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta một loài hoa đẹp kiêu sa như hồng 

nhung. Em yêu hoa hồng nhung không chỉ vì nó đẹp mà nó còn là sứ giả của tình yêu, 

một sự son sắt vững bền. 

Đề bài: Tả con vật nuôi (chú lợn) 

Nghỉ hè, bố mẹ cho em về thăm ông bà. Nhà ông bà nuôi rất nhiều gia súc. Trong đó 

có con lợn móng cái. 

Chú to bằng cái xô, cũng khá mập mạp đây. Đầu chú to bằng cái ấm giả, đôi má chảy 

xệ. Mõm chú dài ra. Đôi tai chú to bằng cái lá mít cứ ve vẩy. Đôi mắt chú nhỏ, híp lại 

như buồn ngủ. Mặc dù chú đã ngủ cả ngảy. Chân lợn có những đốm đen đi với trắng. 

Đuôi lợn ngắn tun ngủn nhưng lúc nào cũng ngoe nguẩy. Chả biết có được con ruồi, 

con muỗi nào không. Bốn chân lợn ngắn, nần nẫn thịt. Chú lợn này có nếp ăn ngoan 

lắm cơ! Khi đói lợn chỉ kêu eng éc. Bà em mới bê máng cám vào, từ góc chuồng chú 

chạy ra sục mõm vào ăn có vẻ ngon lành lắm. Ăn xong, chú lặc lè đi về phía đống rơm 

lăn ra rồi ngủ một giấc ngon lành. 
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Em yêu chú lợn này lắm! Những ngày hè nóng bức em thường tắm cho lợn. Lúc em 

tắm đôi mắt lợn lim dim có vẻ khoái chí lắm. 

Đề bài: Tả chiếc cặp sách  

Nhân dịp đầu năm học mới mẹ mua tặng em một chiếc cặp sách. Chiếc cặp này cao 

khoảng bốn gang tay, rộng khoảng một gang tay rưỡi và dài khoảng ba gang tay. 

Chiếc cặp này có màu xanh dương trông rất nổi. Trên mặt cặp có một bức tranh rất 

đẹp, khi xoa tay trên bức tranh đó, em cảm thấy thật sảng khoái. Quai cặp có màu 

xanh nhạt. Nó được làm từ nhựa cứng nên rất chắc chắn. Nó còn có tới sáu cái lỗ nhỏ 

để đựng một sợi dây nối liền với cặp sách.  

Dây đeo được làm từ vải ni-lông giống như cặp sách. Phần dưới in nhãn hiệu của hãng 

sản xuất. Hai bên cặp có hai chiếc túi để đựng bình nước hoặc hộp sữa. Thật tiện lợi!  

Mở cặp sách ra, em thấy chiếc cặp có tới ba ngăn: Hai ngăn to và một ngăn nhỏ, bên 

trong được lót bởi một tấm bìa hình chữ nhật. Hai ngăn to em đựng sách, vở. Còn 

ngăn nhỏ em đựng các đồ dùng học tập như hộp bút, thước kẻ, tẩy,…  

Sáng sáng, em tới trường. Trông em như một chú bộ đội hành quân. Nhờ có chiếc cặp 

em đã có nhiều điểm chín, mười. Mọi người rất yêu quí em. Mẹ em, hứa sẽ tặng quà 

cho em nếu như em đạt danh hiệu học sinh giỏi. 

Em rất vui khi có chiếc cặp này. Em thầm cảm ơn mẹ đã mua cặp sách cho em. 

Đề bài: Viết một đoạn văn Tả về con chim bồ câu 

Viết một đoạn văn Tả về con chim bồ câu 

Bài làm 1: 

Loài chim em yêu thích là chim bồ câu. Đó là một loài chim tượng trưng cho hòa 

bình. Ngày xưa, họ dùng bồ đưa câu để đưa thư. Sở thích của chúng là sạch sẽ, 

chuồng đẹp, chúng ăn thóc và hạt dưa. Chim bồ câu có rất nhiều màu: xanh lá cây 

đậm, màu đen nhưng em rất thích chim bồ câu trắng. Chúng có mỏ màu vàng nhạt và 

nhỏ xíu. Đôi mắt tròn xoe. Bộ lông mượt mà. Chúng thường nhặt những hạt thóc rơi 
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vãi trên sân. Tiếng hót “gù gù…” của chúng nghe thật êm đềm. Ôi, chúng thật đáng 

yêu! 

Bài làm 2: 

Trong thế giới loài chim, em thích nhất chim bồ câu. Nó có bộ lông màu trắng tinh, 

hai mắt tròn xoe như hai hạt nhãn tiêu. Ban ngày, bồ câu đi kiếm ăn. Nó thường ăn hạt 

đậu, hạt thóc. Buổi tối, bồ câu bay về làm tổ trên những thân cây. Bồ câu còn là một 

chú chim biết đưa thư nên ai ai cũng quý nó. Em coi nó như một người bạn thân nhất 

của em. 


