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Những bài văn mẫu hay nhất chủ đề Viết bài văn tả cái thước kẻ của em - Để học tốt 

môn Văn lớp 4. 

Đề bài: Tả cái thước kẻ của em 

Bài văn mẫu tả cái thước kẻ hay nhất 

Vào đầu năm học, mẹ mua cho em rất nhiều đồ dùng học tập để phục vụ cho việc học. 

Trong rất nhiều đồ dùng ấy, em yêu thích và ấn tượng nhất với chiếc thước kẻ. 

Chiếc thước kẻ được làm bằng gỗ, dài 20 cm, chiều ngang rộng 1 cm. Em rất yêu thích 

cây thước kẻ này vì nó nhỏ gọn, phục vụ cho em rất nhiều trong việc học tập. Mỗi ngày 

em đều mang nó đến trường để kẻ ở môn toán cho mỗi phép tính, kẻ hết bài ở môn tiếng 

việt. Chiếc thước đã giúp ích em rất nhiều. Bên cạnh đó, em cũng rất yêu quý nó bởi nó 

có bề ngoài rất đẹp và đặc biệt. Mỗi mặt thước được sơn một màu khác nhau, một mặt có 

màu đỏ tươi, một mặt lại có màu xanh da trời, mặt còn lại có màu vàng nghệ còn mặt kia 

có màu trắng sữa, trông mới đặc biệt làm sao. Nổi lên trên nền màu sặc sỡ ấy là những 

vạch kẻ rất đều nhau màu đen rõ nét đánh dấu từng centimet để phục vụ cho việc học tập, 

đo đạc tính toán của em. Nhờ những vạch đo chính xác ấy mà em rất thuận lợi trong giờ 

toán, đặc biệt trong các tiết học vẽ cần đến sự chính xác và tỉ mỉ. 

Em dùng thước để kẻ những đoạn thẳng rất đẹp và ngay ngắn không chỉ vậy, khi bài học 

yêu cầu vẽ những hình vuông, hình tam giác hay hình chữ nhật em cũng đều dùng đến 

thước vẽ rất tiện lợi và chính xác. Đối với em, cây thước rất quan trọng trong việc học tập 

mỗi ngày, nó là đồ dùng học tập gắn bó và quan trọng không thể thiếu với em. Em sẽ 

luôn giữ gìn cây thước thật cẩn thận mỗi khi dùng xong để nó luôn bền đẹp và song hành 

với em trong suốt quá trình học tập, góp phần giúp em tiến bộ hơn. 

Những bài văn hay tả cái thước kẻ của học sinh lớp 4 

Bài mẫu số 1: 

Vào đầu năm học, mẹ mua cho em rất nhiều đồ dùng học tập để phục vụ cho việc học. 

Trong rất nhiều đồ dùng ấy, em yêu thích và ấn tượng nhất với chiếc thước kẻ. 

Chiếc thước kẻ được làm bằng gỗ, dài 20 cm, chiều ngang rộng 1 cm. Em rất yêu thích 

cây thước kẻ này vì nó nhỏ gọn, phục vụ cho em rất nhiều trong việc học tập. Mỗi ngày 

em đều mang nó đến trường để kẻ ở môn toán cho mỗi phép tính, kẻ hết bài ở môn tiếng 

việt. Chiếc thước đã giúp ích em rất nhiều. Bên cạnh đó, em cũng rất yêu quý nó bởi nó 

có bề ngoài rất đẹp và đặc biệt. Mỗi mặt thước được sơn một màu khác nhau, một mặt có 

màu đỏ tươi, một mặt lại có màu xanh da trời, mặt còn lại có màu vàng nghệ còn mặt kia 

có màu trắng sữa, trông mới đặc biệt làm sao. Nổi lên trên nền màu sặc sỡ ấy là những 

vạch kẻ rất đều nhau màu đen rõ nét đánh dấu từng centimet để phục vụ cho việc học tập, 
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đo đạc tính toán của em. Nhờ những vạch đo chính xác ấy mà em rất thuận lợi trong giờ 

toán, đặc biệt trong các tiết học vẽ cần đến sự chính xác và tỉ mỉ. 

Em dùng thước để kẻ những đoạn thẳng rất đẹp và ngay ngắn không chỉ vậy, khi bài học 

yêu cầu vẽ những hình vuông, hình tam giác hay hình chữ nhật em cũng đều dùng đến 

thước vẽ rất tiện lợi và chính xác. Đối với em, cây thước rất quan trọng trong việc học tập 

mỗi ngày, nó là đồ dùng học tập gắn bó và quan trọng không thể thiếu với em. Em sẽ 

luôn giữ gìn cây thước thật cẩn thận mỗi khi dùng xong để nó luôn bền đẹp và song hành 

với em trong suốt quá trình học tập, góp phần giúp em tiến bộ hơn. 

Bài mẫu số 2: 

Đầu năm học, chị em tôi được đi tới nhà sách để sắm đồ dùng học tập. Vừa đi tới quầy 

thước kẻ tôi đã để mắt ngay đến chiếc thử kẻ nhiều màu sắc. Tôi nhanh tay đón lấy chiếc 

thước như bắt tay với một người bạn mới xinh xắn sẽ cùng tôi có mặt trong những giờ 

học sắp tới. 

Chiếc thước dài 40 xăng – ti – mét, được làm bằng nhựa trong suốt. Khác với những 

chiếc thước đơn điệu của tôi ngày trước, đây là chiếc thước gấp đầu tiên trong bộ đồ học 

tập của tôi. Bạn ấy nhỏ gọn nên thuận tiện mang theo khi tới lớp. Một mép của thước 

thẳng, khắc những vạch dọc đen để đánh dấu mi – li – mét. Dưới những vạch đó là bốn 

mươi con số từ 1 đến 40. Chứ như người ta phân chia lãnh thổ cho chúng vậy, nên chúng 

chẳng bao giờ xâm phạm tới mảnh đất của nhau mà luôn yên vị ở đó. Mép còn lại của 

thước kẻ hình răng cưa nhỏ xíu, uốn lượn như con sóng tí hon. Tôi rất thích kẻ bên mép 

này, bởi nó tạo ra đường kẻ rất ngộ nghĩnh. Trên bề mặt một phần của thước có in một 

hình chữ nhật dài theo độ dài của thước. Lòng hình chữ nhật có in bốn chú angry bird 

xanh lá cây, xanh dương, đỏ tươi và tím nhạt. Chà chà! Những chú angry bird có chiếc 

mỏ dài nhọn đang cùng chụm đầu mổ thức ăn trên một chiếc đĩa lớn. Còn riêng chú angry 

bird xanh dương đầu thắt nơ vàng, tay chiếc cầm bánh ngọt lớn và nhìn liếc sang ba chú 

kia, trông mới ngộ nghĩnh làm sao. Ở giữa, người ta in dòng chữ to, màu trắng “ANGRY 

BIRDS”. Ngay dưới dòng chữ đó có dòng chữ in nghiêng, nhỏ hơn “Chăm ngoan, học 

giỏi”. Xem chừng, những chú angry bird ngộ nghĩnh kia không chỉ thường chau mày cáu 

giận hay đôi lúc tham ăn mà chúng cũng ham học hỏi. Phần còn lại của thước không in 

hình gì nhưng lại được khoan ở giữa những hình học cần thiết, hình tròn, hình tam giác 

và hình ngôi sao nho nhỏ. Chỉ cần đặt bút và kẻ theo, tôi đã có những khuôn hình thật 

đẹp. 

      Mỗi ngày, chiếc thước đều ngoan ngoãn trong hộp bút của tôi và theo tôi tới trường. 

Chiếc thước giúp tôi kẻ những đường thẳng tắp. Nó thực sự đã trở thành người bạn đặc 

biệt đồng hành tôi trong những ngày đến trường. 
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