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Hướng dẫn soạn bài trang 152 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2 - Tuần 33 - Tập làm văn 

Tả người (Kiểm tra viết). 

Đề bài: Chọn một trong các đề bài sau: 

1. Tả cô giáo (hoặc thầy giáo) đã từng dạy em và để lại cho em nhiều tình cảm tốt đẹp. 

2. Tả một người ở nơi em sinh sống (chú công an phường, chú dân phòng, bác tổ trưởng 

dân phố, bà cụ bán hàng,...). 

3. Tả một người em mới gặp một lần nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc. 

Gợi ý làm bài: 

Đề 1. Tả cô giáo (hoặc thầy giáo) đã từng dạy em và để lại cho em nhiều tình cảm tốt 

đẹp. 

Dàn ý chi tiết: 

* Mở bài: Cô ... là cô giáo đầu tiên của tôi.  

* Thân bài: 

a) Hình dáng: 

  

- Vóc người thon thả. 

- Thường mặc áo sơ mi trắng khi đến lớp. 

- Mái tóc dài, đen mượt. 

- Khuôn mặt hiền từ. 

- Hàm răng trắng, đều đặn. 

- Cặp mắt to, sâu và sáng. 

- Đôi bàn tay thon thon, ngón tay gầy gầy. 

  

b) Tính tình: 

  

- Rất tận tụy với học sinh, thường đi dạy sớm. 

- Quan tâm đặc biệt đối với học sinh nghèo, học sinh yếu kém. 
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- Thân ái với đồng nghiệp; hết lòng với công việc. 

- Gắn bó với trường lớp. 

  

* Kết bài: 

- Em rất biết ơn cô. 

- Em sẽ ra sức học tập để xứng đáng với sự dạy dỗ của cô. 

Bài văn mẫu tham khảo: 

Từ lớp một đến lớp năm, em được học rất nhiều thầy, cô giáo. Mỗi thầy, cô giáo đều có 

cách giảng riêng, hấp dẫn học sinh, không ai giống ai. Nhưng có lẽ cô giáo mà để lại cho 

em nhiều ấn tượng sâu sắc nhất là cô Tâm - cô giáo dạy em năm lớp 3. 

Năm nay, cô đã ngoài 30 tuổi. Dáng người cô thon thả, cân đối. Mái tóc cô để xoăn ôm 

lấy khuôn mặt trái xoan. Mái tóc ấy rất hợp với thời trang và phù hợp với độ tuổi của cô. 

Đôi mắt cô tròn, đen láy luôn ánh lên vẻ dịu dàng, ấm áp. Miệng cô cười rất tươi. Mỗi khi 

cô cười để lộ hàm răng trắng đều như hạt na. Giọng cô nhẹ nhàng, truyền cảm. Lớp 

chúng em được cô dạy dỗ từng li từng tí. Mỗi khi chúng em có bài khó, cô đều giảng đi 

giảng lại cho chúng em hiểu bài. Cô muốn cho học sinh phát huy được khả năng chủ 

động, sáng tạo nên những câu hỏi cô đặt ra luôn tạo sự hấp dẫn. Bạn nào còn đọc sai, cô 

đọc đi đọc lại để các bạn đọc theo. Chẳng bao giờ cô la mắng chúng em cả. Cô Tâm dạy 

chúng em bằng tất cả năng lực của mình. Giờ ra chơi, cô không nghỉ ngơi mà còn ngồi lại 

để rèn các bạn học kém. Khi có tiết phụ, cô cũng không ngơi tay mà ngồi chấm bài cho 

chúng em. Tuy thương yêu chúng em là thế nhưng cô cũng rất nghiêm khắc. Cô rất ghét 

tính lười biếng và ham chơi của học sinh. Đối với những bạn như vậy,cô cũng nghiêm 

khắc phê bình và kèm cặp các bạn. Bởi vậy, lớp em ai cũng cố gắng học tốt để cô vui 

lòng. Kết thúc mỗi buổi học, cô luôn dặn dò chúng em kỹ càng,chu đáo cách chuẩn bị bài 

ngày hôm sau. Nhìn cô, chúng em càng yêu mến và quý trọng cô. Cô đúng là người mẹ 

thứ hai của em. 

Bây giờ,em đã lên lớp năm. Tuy không được cô dạy dỗ nữa nhưng những cử chỉ, ánh mắt 

của cô làm em ghi nhớ mãi. Em thầm hứa: Em sẽ mãi là học sinh ngoan của cô. 

Đề 2. Tả một người ở nơi em sinh sống (chú công an phường, chú dân phòng, bác tổ 

trưởng dân phố, bà cụ bán hàng,...). 

Bài văn mẫu: 
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Tôi sinh ra ở một miền quê yêu dấu. Đã hai năm trôi qua không có gì thay đổi nhiều. Vẫn 

cây bàng đầu làng, vẫn dòng sông với con đò chở khách, vẫn nếp nhà ngói đỏ đơn sơ và 

thanh bình. Ở đầu làng, vẫn bà cụ bán hàng nước chè dưới gốc bàng râm mát. 

Cây bàng này là cây cao tuổi nhất làng tôi đấy. Bóng bàng rộng, rợp mát cả một vùng đất. 

Vào những ngày hè oi bức, mọi người đi đâu xa về lại rẽ vào quán nước dưới gốc bàng. 

Được nghỉ ở đây thì bao mệt mỏi tự nhiên tan biến. Và chỉ dưới gốc bàng này có một 

hàng nước của bà cụ làng tôi mà thôi. Bà bán hàng cũng từ lâu lắm rồi, nhưng được bao 

nhiêu năm thì tôi không biết. Năm nay có lẽ bà đã hơn 70 tuổi. Sức nặng của thời gian thể 

hiện rõ nhất trên cái lưng còng của bà. Tóc bà đã bạc, bạc trắng như cước vậy. Mái tóc đó 

được vấn xung quanh đầu rồi đội bên ngoài chiếc khăn mỏ quạ nhìn rất khéo. Khuôn mặt 

bà tuy đã nhiều nếp nhăn, đôi chỗ chai sạm nhưng hồng hào, phúc hậu như một bà tiên. 

Đôi mắt bà thỉnh thoảng hấp háy nhưng vẫn còn tinh tường. Đôi bàn tay nhăn nheo, chai 

sạn nổi rõ những đường gân chằng chịt. Bà cụ rất thích ăn trầu. Mỗi lần nhìn bà bỏm bẻm 

nhai trầu tôi lại nghĩ đến khi bà tôi còn sống. Nhìn dáng gầy guộc của bà tôi biết bà đã 

chịu vất vả cả cuộc đời. 

Bà cụ là một người hiền từ, nhân hậu. Ai là khách đã từng ngồi quán thì cũng phải cảm 

động vì lòng tốt của bà. Mỗi khi khách đến bà lại đon đả rót nước. Nước uống của bà mát 

và thơm lắm. Những cốc nước chè tươi hay nước vối dường như dưới bàn tay của bà nó 

ngon đến lạ lùng, ai cũng tấm tắc khen. Có lẽ nó ngon còn bởi sự ân cần của bà cụ. 

Khách ngồi uống nước bà còn dùng quạt nan quạt cho mát rồi ân cần hỏi chuyện thật thân 

mật. Có những lúc, người qua đường còn gọi bà bằng cái tên thân mật " Bà, mẹ, u…" bà 

vui lắm. 

Những lúc ấy bà cười xúc động nhưng nụ cười ấy sao mà thân thương quá bởi tôi nghe 

người trong làng kể bà từ nơi khác chuyển đến chứ không phải người làng nên không có 

người thân thích. Chiều chiều, mỗi khi đi học về là tôi lại rẽ vào quán bà ngồi chơi. Có 

khi khách đông tôi phụ bà rót nước nữa. Càng ở gần bà, tôi càng hiểu bà hơn. Cảm giác 

thân thương như bà tôi vậy. 

Bao năm trôi qua hình ảnh bà cụ đã gắn liền với gốc bàng, với mùa hè. Hằng năm, mỗi 

khi thấy bà cụ dọn đồ ra quán là tôi biết mùa hạ đã đến rồi. Bà lại mang đến cho mọi 

người sự dịu mát và cả những tình cảm ấm nồng. 

Đề 3. Tả một người em mới gặp một lần nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc. 

Bài mẫu tham khảo: 

Trong cuộc sống chúng ta gặp rất nhiều người. Có những người chỉ gặp một lần thôi 

nhưng để lại cho chúng ta những ấn tượng sâu sắc không thể nào quên. Và cậu bé đánh 

giầy em từng gặp trên đường là một người như thế - một người em mới chỉ gặp một lần 

nhưng ấn tượng về cậu bé ấy khiến em không thể quên được. 
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Vào một sáng thứ bảy, khi được ba mẹ cho ra ngoài ăn sáng, em đã gặp một cậu bé đánh 

giày. Cậu bé ấy người nhỏ nhắn, thấp hơn em hẳn một cái đầu, em đoán chừng cậu bé ấy 

cũng ít tuổi hơn em. Hôm đó, trời mới vào đông se se lạnh, nhưng cậu bé đó chỉ mặc độc 

trên người một chiếc áo thun mỏng cộc tay đã cũ mèm. Bên dưới mặc một chiếc quần 

ngố dài tới đầu gối để lộ đôi chân đen mà gầy gò.  

Bàn chân thì đeo đôi dép tổ ong, chắc cậu được ai đó cho lại vì nó to hơn hẳn so với size 

chân của cậu. Cậu bé có một khuôn mặt rất đáng yêu, nhưng có lẽ vì đi nắng nhiều nên da 

cậu đen cháy lại. Đôi mắt to và tròn, trong vắt như hòn bi ve. Gương mặt nhỏ lấm tấm 

những vết bẩn. 

Nhưng điều khiến cho gương mặt cậu bé ấy thu hút ánh nhìn của em đó là bởi nụ cười 

tươi rói nở trên môi cậu. Em cảm nhận được sự yêu đời từ nụ cười đó của cậu. Mặc dù 

còn rất nhỏ đã phải ra ngoài bươn trải kiếm sống nhưng cậu bé ấy vẫn vui vẻ và hồn 

nhiên. Em thấy cậu bé đi tới các bàn ăn, hỏi từng người xem họ có muốn đánh giày 

không? Dù có người từ chối, nhưng cậu bé đó vẫn không tỏ ra khó chịu hay buồn bã mà 

vui vẻ đi sang bàn khác. 

Thấy vậy em quay ra bảo ba: “Ba ơi, giày ba bẩn rồi kìa. Ba nhờ cậu bé kia đánh giày hộ 

ba đi.” Ba em biết em muốn giúp cậu bé. Liền gọi cậu bé lại, nhờ đánh giày. Khi thấy có 

người kêu đánh giày cậu bé ấy mừng lắm. Đôi mắt đen sáng lung linh, và nụ cười trên 

môi như càng tươi hơn. Em rất thương cậu bé. Vì cậu bé ấy tuy còn nhỏ tuổi hơn em 

nhưng đã phải chịu nhiều khổ cực. Đáng ra tuổi của cậu bé đó phải được vui vẻ nô đùa và 

được chăm sóc. Nhưng thực tế cậu bé ấy lại phải ra đường, dãi nắng dầm mưa để có thể 

mưu sinh.  

Về đến nhà hình ảnh của cậu bé nhỏ nhắn ấy vẫn in đậm trong đầu em. Nếu lúc này có 

một điều ước em sẽ ước  tất cả trẻ em trên trái đất này đều được sống trong một tuổi thơ 

hạnh phúc mà không phải đi kiếm tiền sớm như vậy. 
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