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Tổng hợp những bài văn mẫu hay nhất chủ đề Tả chiếc cặp sách của em giúp các 

em học tốt môn Văn lớp 4. 

Đề bài: Hãy viết một bài văn ngắn tả chiếc cặp sách của em. 

Bài văn tả cặp sách hay nhất 

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 càng tôn 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 xoa mềm để giữ cặp được bền. 

Một số bài văn mẫu hay tả chiếc cặp sách của học sinh lớp 4 

Bài tham khảo 1: 

Mỗi khi mùa tựu trường sắp bắt đầu, mẹ đều chuẩn bị sách vở và cặp sách mới tinh tươm 

để em đến trường. Năm nào cũng vậy, một năm mẹ sẽ sắm cho em một chiếc cặp theo ý 

thích của em. Năm nay cũng vậy, mẹ dẫn em đi chợ và tùy em lựa chọn. 
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Em đã chọn cho mình môt chiếc cặp màu xanh nước biển có hình dãy núi và con sông 

nhỏ chạy qua. Trên dòng sông có một chiếc thuyền nhấp nhô và một người phụ nữ đang 

cầm tay lái. Chiếc cặp của em có một chiếc khóa để nắp cặp khi mang ở phía sau lưng. 

Có hai dây đeo màu xanh dương, bản to vằng hai đốt tay khép lại với nhau để khi đeo em 

không bị đau lưng. Chiếc dây làm rất chắc chắn, có xốp ở bên trong nên đeo rất êm vai. 

Mẹ bảo khi chọn cặp phải chọn những chiếc cặp không quá cứng để em có thể bỏ nhiều 

sách vở mà không quá nặng. 

Ở hai bên chiếc cặp có hai cái túi nhỏ nhỏ bằng lưới để em có thể để khẩu trang và giẻ 

lau bảng con. Em cũng có thể bỏ vào đó chiếc lọ đựng phấn xinh xinh, khi lấy ra rất dễ 

dàng. 

Chiếc cặp sách của em có hai ngăn to và một ngăn nhỏ có kéo khóa. Em sẽ phân ra một 

ngăn để vở viết và một ngăn để sách giáo khoa. Ngăn kéo khóa em sẽ để hộp đựng bút, 

bảng con, bút chì màu và một số vật dụng khác. Trong cặp nhiều khi em còn mang theo 

đồ chơi như bi, vòng thổi để khi ra chơi có thể vui chơi với bạn bè. 

Nhìn tổng thể chiếc cặp của em có chiều dài 40cm, chiều rộng gần 30 cm. Mẹ bảo khi em 

đeo cặp ở sau lưng thì chiếc cặp dường như to hơn người em. 

Đối với mỗi bạn học sinh thì chiếc cặp là người bạn thân thiết nhất mỗi khi đến trường. 

Dù nắng hay mưa, dù nhiều sách vở hay ít sách vở thì chiếc cặp vẫn không bao giờ than 

thở nhọc nhằn. Em rất yêu quý chiếc cặp của mình. 

Bài tham khảo 2: 

Một năm học mới đã bắt đầu. Em được mẹ sắm thêm rất nhiều đồ dùng học tập mới. Tuy 

nhiên trong đó, em vẫn giữ lại chiếc cặp sách mà mẹ đã tặng em nhân dịp sinh nhật của 

em năm ngoái. 

Chiếc cặp có màu xanh da trời. Phía trước cặp có một bức tranh hình chú mèo máy 

Doremon, Nobita đang bay lượn. Nhận được món quà này em rất vui vì mẹ biết rằng em 

rất thích truyện tranh Doremon nên đã chọn chiếc cặp này cho em. Căp có quai đeo sau 

lưng và một quai xách được bện bằng sợi ni lông rất chắc. 

Muốn mở cặp, em chỉ cần bấm “Tách tách” vào hai chiếc khóa ở nắp cặp. Cặp có hai 

ngăn lớn và nhiều ngăn nhỏ. Ngăn lớn em dành để sách, ngăn nhỏ để vở. Cặp còn rất 

nhiều những ngăn nhỏ xinh xinh nữa. Em dùng để đồ dùng học tập như bút, phấn, 

tẩy,v...v. Ngăn khóa của cặp là nơi em để những đồ dùng quan trọng hay tiền mẹ cho em 

ăn vặt. Đối với em, chiếc cặp nhỏ xinh này là một đồ dùng vô cùng quan trọng. Nếu một 

ngày nào đó em đi học mà quên cặp ở nhà thì sao nhỉ, chắc hẳn ngày hôm đó sẽ loay 

hoay không học được hiệu quả. Hằng ngày khi đi học về em đều cất cặp sách thật gọn 

gàng. Mẹ em thường nhắc nhở em rằng “Của bền tại người” nên em luôn giữ cặp sách 
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thật sạch sẽ. Hơn nữa, đây là món quà sinh nhật của mẹ tặng nên em càng trân trọng giữ 

gìn nó hơn. 

Thoáng cái hơn một năm trôi qua, chiếc cặp đã không còn mới tinh như trước nữa. 

Nhưng em vẫn rất thích dùng nó. Mỗi ngày đi học, chiếc cặp đều gắn bó với em như một 

người bạn thân thiết. Em thầm cảm ơn mẹ đã tặng em chiếc cặp sách này và em hứa sẽ 

giữ gìn nó thật cẩn thận. 
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