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Tham khảo tuyển chọn những bài văn hay chủ đề Viết đoạn văn kể về việc học tập 

của em trong học kì I - Văn mẫu lớp 3. 

Đề bài: Viết đoạn văn ngắn (khoảng từ 7 - 10 câu) kể về việc học tập của em trong học kì 

I. 

Đoạn văn của học sinh kể về việc học tập hay nhất 

Năm nay em học lớp Ba. Bước vào năm học mới, em rất ngỡ ngàng vì bài vở năm nay 

nhiều và khó hơn năm ngoái. Sau những giờ học căng thẳng ở lớp, em lại tiếp tục làm 

những bài tập ở nhà. 

Nhiều bài toán, bài tiếng Việt thật mới lạ, những thuật ngữ như vừa trên trời rơi xuống 

làm em thật lúng túng. Tuy nhiên, cuối cùng nhờ sự kiên trì, em vẫn tìm ra lời giải cho 

những bài tập khó đó. 

Tuy bài vở có nhiều khó khăn như vậy nhưng em cảm thấy rất vui vì được lớn hơn một 

tuổi, học hơn năm trước một lớp. Ngoài ra, em còn được học cô giáo mới. Cũng như cô 

giáo của em năm trước, cô giáo năm học này rất nhiệt tình chỉ bảo chúng em. Cô giảng 

bài rất hay. Mỗi khi nghe cô nói, em luôn bị cuốn hút bởi giọng nói ấm áp và truyền cảm 

của cô. Cô thường kể chuyện cổ tích cho cả lớp nghe mỗi khi lớp tiến bộ và ngoan. Cô 

cũng động viên em và các bạn cố gắng học tập. 

Học kì vừa qua nhờ sự chỉ bảo của cô, em đã đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Học kì này 

em quyết giữ vững danh hiệu ấy để không phụ lòng mong đợi của cô và cha mẹ. 

Các bài văn mẫu ngắn cùng chủ đề 

Bài mẫu 1: 

Học kì I của em kết thúc với nhiều bài học vô cùng lí thú. Em đã học hết bảng cửu 

chương và học được cách tính nhẩm nhanh. Học kì này, em đạt kết quả hoàn thành tốt và 

đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tuy nhiên, em biết mình cần phải nỗ lực hơn nữa. Em vẫn 

chưa làm được một số bài toán khó. Ở môn Tiếng Việt, đôi lúc em vẫn còn nhầm các 

kiểu câu. Các bài tập làm văn của em chưa thật sự hay. Em còn khá rụt rè nên ít tham gia 

các hoạt động phong trào của lớp. Trong kì học tới, em tự hứa sẽ chăm chú lắng nghe cô 

giảng và tự giác học tập hơn nữa để đạt kết quả xuất sắc. 

Bài mẫu 2: 

Thấm thoắt, học kì I trôi qua nhanh chóng. Thời gian học tập được đánh dấu bằng các tiết 

ôn tập và các buổi thi cuối học kì. 
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Học kì I này, em học tương đối tốt. Em tự mình đánh giá như vậy vì tuy được xếp loại 

học tập giỏi, hạnh kiểm tốt nhưng em thấy mình cần phải nỗ lực hơn nữa để phát huy hết 

khả năng học tập, hoạt động phong trào xã hội của trường và lớp. Hai môn thi Văn và 

Toán của em đều đạt điểm mười, thành tích này, em cần phải phát huy ở học kì II. Với 

kết quả học tập như thế, em thật sự vui khi trình phiêu liên lạc để ba mẹ kí tên. Em mong 

học kì II mình sẽ học giỏi hơn nữa. 

Bài mẫu 3: 

Học kì I vừa qua, em đã đạt được thành tích tốt trong học tập. Tại lễ sơ kết học kì I, em 

được cô giáo khen và tặng thưởng. Trong các môn học, em đặc biệt lưu ý đến môn Toán. 

Đối với những bài toán nâng cao, em đọc đề nhiều lần rồi tìm nhiều cách để giải. Khi giải 

xong, em thử lại cho chính xác. Những bài toán em làm sai, em dựa vào bài sửa của cô 

mà tập giải đi giải lại nhiều lần cho quen với dạng ấy. Cô khen em chăm chỉ và có tinh 

thần cầu tiến. Em được tuyển vào lớp Bồi dưỡng Toán của trường. Gia đình em rất vui về 

việc học tập của em. 
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