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Tham khảo và tuyển chọn những bài văn hay chủ đề Tả đồ vật mà em yêu thích - 

Văn tả đồ vật dành cho học sinh lớp 4. 

Đề bài: Em hãy viết một bài văn tả đồ vật mà em thích. 

Bài mẫu hay nhất tả chiếc cặp sách của học sinh lớp 4 

Bước vào năm học mới, bố mua cho em một chiếc cặp sách ở quầy đồ dùng thiếu nhi. Từ 

buổi đầu khai giảng, chiếc cặp đã là người bạn nhỏ đáng yêu của em. 

Chiếc cặp của em hình chữ nhật, chiều dài của cặp khoảng hai gang tay người lớn, chiều 

ngang của cặp khoảng một gang rưỡi, đáy cặp rộng đến gần một gang tay của em. Cặp 

của em là loại cặp học sinh làm bằng giả da màu xanh da trời. Mỗi lần xoa tay lên mặt 

cặp mịn và láng bóng ấy, em cảm thấy mát và trơn, thích thú vô cùng. Đường khâu xung 

quanh cặp làm bằng chỉ dù màu đỏ, mũi khâu đều và thẳng. Các góc cặp lượn tròn có 

viền ni lông màu trắng táng thêm vẻ duyên dáng cho chiếc cặp. Phía trên có một quai 

xách to bằng nửa cổ tay em, cong cong hình cầu vồng được đính chặt bằng hai chiếc đinh 

dẹp. Quai đeo ở sau lưng được may bằng vải ni lông to bản trơn như loại dây dù, rất chắc 

chắn. Em thử đeo chiếc cặp lên vai, đứng trước gương ngắm nghía, trông em thật chững 

chạc và khỏe mạnh. Mặt trước của cặp là một cái ngăn bằng tấm mê ca mỏng, phía trong 

là bức tranh hai chú gấu Misa đang dắt tay nhau đi trên hè phố tấp nập người qua lại. Em 

dùng tay ấn lên hai chiếc khóa bằng mạ kền sáng loáng như đôi mắt long lanh đang chăm 

chú nhìn em. "Tách! Tách!" Âm thanh phát ra từ ổ khóa nghe thật vui tai. Nắp cặp được 

mở, lộ ra hai ngăn được lót bằng những mảnh vải nỉ mềm, mỏng với những đường sọc 

vằn như những nét hoa văn trang nhã. Ngăn cặp thứ nhất, em đựng sách vở. Ngăn thứ 

hai, em đựng các đồ dùng học tập như: hộp bút, thước kẻ, ê ke đo độ, bảng con, bông 

bảng, tập giấy kiểm tra in sẵn... 

Hàng ngày, cặp theo bước chân em tung tăng đến trường, đến lớp và ngồi yên lặng trong 

ngăn bàn theo dõi em học tập. Về đến nhà, em nâng niu chiếc cặp một lúc rồi mới để vào 

chỗ quy định. Em coi chiếc cặp như người bạn thân thiết của mình. Em giữ gìn chiếc cặp 

rất cẩn thận, không để bụi bẩn bám vào và thường xuyên lau chùi bằng một chiếc khăn 

mùi soa mềm để giữ cặp được bền. 

Một số bài văn mẫu hay tả đồ vật yêu thích 

Bài mẫu 1: Bài văn tả bộ sa-lông nhà em. 

Bộ sa-lông bằng gỗ lát hoa để ở phòng khách là kỉ vật của ông nội. Ngày về hưu, Bộ Tư 

lệnh Quân đoàn II vừa tặng ông bộ sa-lông này. Ông nội về hưu được sáu năm, qua đời 

trong nỗi buồn xót thương của con cháu. Tính đến nay, ông mất vừa bốn năm. Bộ sa-lông 

vừa bóng lên màu nâu thẫm, màu thời gian 20 năm có lẻ. 
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Nhà bố mẹ em ở là ngôi nhà cổ 5 gian lợp ngói do ông bà để lại. Cho đến nay, bộ sa-lông 

vẫn là thứ có giá trị nhất trong gia đình. Ở gian giữa bày bàn thờ ông bà và kê bộ sa-lông. 

Mặt bàn lại được úp lên một tấm kính màu rất đẹp, nặng phải đến hai người mới xê dịch 

được. Chiếc ghế bên trái ngoài cùng là nơi ông ngồi đọc báo, uống trà và tiếp khách. Ông 

không biết hút thuốc lào, thuốc lá. Trên bàn chỉ bày biện một bộ ấm trà loại quần ẩm và 

sáu chiếc chén xếp ngay ngắn trên chiếc đĩa to men xanh. 

Em vẫn nhớ như in hình ảnh ông ngồi pha trà, uống trà mỗi sáng khi con cháu đang mơ 

màng ngủ. Mái tóc bạc phơ, ông tựa lưng vào ghế, trông gương mặt phúc hậu của ông 

thật đẹp. Nơi ông ngồi ngày xưa, bây giờ bố em vẫn thường ngồi. Nhiều lúc, bố ngồi lặng 

lẽ ngắm lên bàn thờ, đăm chiêu nhìn dáng ông bà, và ba tấm Huân chương cao quý của 

ông để lại lồng trong khung kính. Đến ngày giỗ ông, năm nào bố em cũng pha một ấm 

trà, loại chè móc câu Thái Nguyên mà ngày xưa ông thích uống, đặt lên mặt bàn sa-lông. 

Bố trịnh trọng rót trà vào sáu chiếc chén, rồi lầm rầm khấn trong làn khói trầm quyện đưa 

hương. Ngày nào bố cũng lau chùi bộ sa-lông một, hai lần. Bố mẹ vừa bàn: sang năm anh 

Ngọc tốt nghiệp trường đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ lát gạch hoa nền nhà và thuê thợ 

đánh véc-ni lại bộ sa-lông cho đẹp. 

Với ông, bộ sa-lông là tình đồng đội, tình chiến đấu. Mỗi lần có cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị 

cũ về thăm ông, bộ sa-lông là nơi tụ của bao tình đồng chí, tình đồng đội vô cùng thắm 

thiết. Còn với con cháu hiện nay và sau này, bộ sa-lông là kỉ vật thiêng liêng của người 

cha, người ông kính yêu để lại. Mỗi lần được bố sai đi rửa chén, lúc đặt lên mặt bàn sa-

lông em lại bồi hồi tưởng như thấy ông đang ngồi trầm ngâm uống trà mỗi sáng mỗi 

chiều. 

Năm tháng vừa trôi qua, nhưng mái nhà êm ấm của gia đình em vẫn lưu giữ bao kỉ niệm 

sâu nặng ân tình của ông bà nội. Mảnh vườn nhỏ xinh xắn trồng rau, mấy chậu hoa, góc 

sân lát gạch, cái bể đựng nước mưa,...và bộ xa-lông bằng gỗ lát hoa này như tiếng nói của 

gia tiên vọng về trong tâm hồn con cháu mỗi sáng, mỗi chiều, nhất là trong những ngày 

giỗ, ngày Tết. 

Bài mẫu 2: Tả cây bút máy thân yêu của em. 

Trong ngày sinh nhật, mẹ tặng em một cây bút máy. Ôi! Trông chiếc bút mới đẹp làm 

sao! Cây bút nhỏ nhắn, xinh xinh dài bằng một gang tay, tròn trĩnh như ngón tay trỏ. Nắp 

bút làm bằng mạ kền vàng óng ánh. Trên nắp bút có khắc dòng chữ Trung Quốc và số 

366. Thân bút là một ống nhựa màu đen, trơn bóng, càng về phía sau càng thon lại như 

búp măng non. Mở nắp bút ra, hiện lên trước mắt em là một chiếc ngòi nhỏ xíu sáng lấp 

lánh như ánh sao đêm. Em xoay thân bút theo chiều kim đồng hồ để lấy mực. Chiếc ruột 

gà làm bằng cao su phía ngoài là một ống sắt mạ bạc có rãnh khuyết hai bên dùng để đẩy 

không khí trong ruột gà ra ngoài, nhúng vào lọ mực. Chiếc ruột gà trở lại trạng thái ban 

đầu đồng thời mực trong lọ cũng được hút lên đầy ruột gà. Phía trong ruột gà có một ống 

nhựa rỗng, nhỏ như que tăm dùng để dẫn mực. Hôm mới dùng chiếc bút lần đầu, nét chữ 

https://doctailieu.com/viet-van-ta-do-vat-em-thich-van-mau-lop-4
https://doctailieu.com/hoc-tap-c106
https://doctailieu.com/lop-4-c154
https://doctailieu.com/van-mau-lop-4-c703
https://doctailieu.com/van-ta-do-vat-lop-4.html


 Viết bài văn tả đồ vật em thích - Văn mẫu lớp 4  

HỌC TẬP – LỚP 4 – VĂN MẪU LỚP 4 – VĂN TẢ ĐỒ VẬT LỚP 4 

còn gai gai. Nhưng chỉ một tuần sau, ngòi bút lại trơn, chạy đều trên trang giấy và nét chữ 

trở nên mềm mại. Nhờ đó, kết quả học tập của em ngày một tiến bộ. 

Em thầm cám ơn mẹ đã tặng em một món quà này! Hằng ngày, ở trường cũng như ở nhà, 

cây bút là người bạn thân thiết của em. Em giữ gìn cây bút rất cẩn thận. Mỗi khi làm 

xong công việc của mình, em để cây bút được nằm gọn trong hộp bút, ngủ một giấc ngon 

lành. 
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