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Tham khảo tuyển chọn những bài văn hay chủ đề Viết thư gửi cho người bạn đã lâu 

không gặp dành cho học sinh lớp 3. 

Đề bài: Viết một bức thư gửi cho người bạn đã lâu không gặp kể về tình hình học tập của 

lớp. 

Bức thư hay nhất gửi người bạn đã lâu không gặp 

Thảo Linh nhớ nhiều! 

Vậy là chúng mình xa nhau hơn một học kì rồi đấy phải không nhỉ? Cả mình và Linh nữa 

đều lười viết thư cho nhau. Không một lí do nào có thể biện hộ cho sự lười biếng ấy của 

chúng ta. Hôm gặp Kim Ngân ở cửa hàng bách hóa tổng hợp thị trấn, Kim Ngân chuyển 

lời thăm sức khỏe của Thảo Linh đến mình. Thú thực mình vừa vui lại vừa buồn. Mình 

định ráng đợi một thời gian nữa bắt Linh phải viết thư “xin lỗi” lúc đó mình mới chịu hồi 

âm cho cậu. Thế mà ráng không được vì đã biết địa chỉ của Linh qua Kim Ngân nên 

“đành phải quá bộ” đến thăm Linh trước. 

Thảo Linh mến! 

Giờ thì mình kể vài nét tình hình lớp mình cho Linh biết nhé! Phong trào học tập vẫn như 

hồi nào Linh ở đây: chăm ngoan, sôi nổi nhưng nghịch ngợm vào loại nhất nhì trường. 

Dường như trong mỗi tụi mình đều nghĩ rằng: đây là năm học cuối cùng của bậc Tiểu 

học, cần phải nỗ nực hết mình không chỉ ở lớp mà còn ở nhà nữa. Ngay từ đầu học kì I, 

tụi mình đã tự động tổ chức học thêm một tuần ba buổi, nhờ cô giáo Hoàng Yến – cô chủ 

nhiệm lớp 5A của mình dạy tại nhà bạn Phượng đấy. Còn lại hai buổi trong tuần thì học 

theo nhóm. Chất lượng học kì I vừa qua thật khả quan. Dẫn đầu toàn trường về tỉ lệ học 

sinh xuất sắc và giỏi đấy. 

Linh thấy có mừng không? Chắc Linh còn nhớ bạn Phi Hùng và Lệ Thủy chứ. Do hoàn 

cảnh gia đình rất khó khăn, cả hai đều phải một buổi đi bán vé số kiếm tiền phụ giúp gia 

đình. Phi Hùng thì bố mất sớm, sau Hùng còn hai em định bỏ học. Cô giáo chủ nhiệm và 

tụi mình đã đến tận nhà vừa động viên hai bạn, vừa giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần. 

Hàng tháng chúng mình tiết kiệm tiền ba mẹ cho ăn sáng. Lúc thì mua quần áo, lúc thì 

mua sách đấy. Cả lớp chúng mình là một tập thể yêu thương gắn bó với nhau như anh em 

trong một nhà. Các thầy cô đều khen lớp 5A là một tập thể điển hình về tinh thần học tập, 

về ý thức tổ chức kỉ luật và nhất là tinh thần đoàn kết tương thân tương ái đấy Linh ạ. 

Thôi, cho mình tạm dừng ở đây. Chúc Linh và những người bạn mới của Linh luôn được 

khỏe và học giỏi. Nhớ hôn hộ mình bé Phương Thảo nhiều nhiều nhé! 

Bạn thân! 
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Thanh Trà 

Tuyển chọn những bức thư hay gửi cho bạn ở xa 

Bài mẫu 1:  

Hồng Nhung thân mến! 

Có lẽ đã hơn hai tháng rồi chúng mình bặt tin nhau. Chẳng phải Hồng Nhung lười viết 

thư hay tại mình không siêng năng thư từ mà sợi dây liên lạc bị gián đoạn. Chúng mình 

chẳng ai có lỗi cả, đứa nào cũng đang vùi đầu vào học chuẩn bị cho kì thi giữa kì sắp tới 

đây thôi, phải không Nhung? Đêm nay, sau khi học bài xong, mình dành cho cậu toàn bộ 

thời gian tối nay đấy nhé, thích không nào? 

Hồng Nhung ơi! Gia đình cậu vẫn bình thường đấy chứ? Cậu có khỏe không? Vui nhiều 

không? Chiếc răng sâu vẫn hay hành hạ cậu, cậu đã nhổ đi chưa? Anh Toàn đi bộ đội lâu 

nay có về phép không? Bé Phương Như hết khóc nhè rồi chứ? Cây mận sau vườn nhà cậu 

mùa này có sai quả không? Nhớ gửi một bọc thật to vào cho tụi này đấy nhé. Thèm hết 

chỗ nói! 

Nhung ạ! Từ lúc Nhung đi rồi lớp mình ai cũng nhắc đến cậu. Chúng mình nhớ nhất là tài 

kể chuyện tiếu lâm của cậu. Cười vỡ bụng mà cái mặt của cậu vẫn tỉnh queo như không 

có chuyện gì xảy ra. À này, cậu còn nhớ cô Mĩ Hằng chứ? Cô vẫn dạy lớp Ba, cô hỏi 

thăm cậu luôn đấy còn thằng Trung “tồ” nó học tiến bộ lắm. Học kì vừa qua, cậu ta xếp 

thứ mười lăm, cu cậu mừng quýnh. Nó đã hết bệnh ngủ gật trong lớp rồi. Hương “tóc 

vàng” học vẫn chăm và luôn dẫn đầu lớp. Mình ráng dữ lắm mà cũng đành phải ngậm bồ 

hòn đứng sau nó một bậc, thế mới tức chứ! Còn này nữa. Vừa rồi hội diễn văn nghệ toàn 

trường, lớp mình có ba tiết mục: một kể chuyện, một đơn ca và một tiết múa. Đơn ca và 

múa đạt giải nhất, còn kể chuyện đạt giải ba. Giá như có Hồng Nhung thì giải nhất kể 

chuyện đã thuộc về lớp mình rồi. Tháng này, lớp mình nhận cờ đỏ. Các bạn mừng lắm. 

Bố mình bảo, cuối năm mình đạt học sinh giỏi, bố sẽ mua cho một cái máy vi tính vừa 

học vừa giải trí. Mình đang cố gắng đây. Khi nào có tin vui mình sẽ báo tin liền cho cậu. 

Cậu cũng phải tranh thủ thì giờ viết thư về kẻo chúng nó mong lắm đấy. 

Thư đã dài, mình dừng bút đây. Cho mình gửi lời chúc sức khỏe hai bác và bé Phương 

Như. 

                                                                                                                        Bạn thân 

                                                                                                                   Trần Ngọc Bích 

Bài mẫu 2:  

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018 
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      Lan Anh thân mến! 

      Kể từ ngày cậu theo gia đình vào Đà Lạt, chúng mình chưa gặp nhau. Hôm nay, tớ 

viết thư để hỏi thăm cậu và kể về tình hình học tập của lớp. 

      Dạo này, cậu vẫn khỏe chứ? Cậu đã quen với ngôi trường mới chưa? Thời gian qua, ở 

lớp mình có nhiều chuyện vui lắm. Chúng tớ không ngồi học theo bàn nữa mà học theo 

nhóm, 6 bạn một nhóm. Ngồi học như thế, làm toán nhanh lắm cậu à. Bọn tớ đổi nhau 

làm nhóm trưởng. Tuần này, tớ làm nhóm trưởng đấy. Tớ sẽ cố gắng cùng với nhóm 

giành nhiều ngôi sao điểm tốt để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Tháng trước, 

nhóm của Quang Minh đứng đầu, cô thưởng cho các một cuốn truyện rất hay. 

      Thư chưa dài, nhưng tớ xin dừng bút đây. Dù không học chung trường chung lớp nữa, 

chúng mình vẫn cùng cố gắng chăm ngoan học giỏi nhé. Chúc cậu luôn mạnh giỏi và vui 

vẻ! 

      Mong sớm nhận được thư hồi âm của cậu! 

Bạn cũ phương xa, 

Hoài Thương 
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