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Tham khảo tuyển chọn những bài văn hay chủ đề Viết bài văn tả cây bàng dành cho 

học sinh lớp 4 tập làm văn. 

Đề bài: Hãy viết bài văn tả cây bàng trên sân trường em. 

Bài văn tả cây bàng hay nhất 

Tuổi học trò có lẽ là tuổi hồn nhiên, đẹp đẽ, trong sáng đơn thuần nhất trong cuộc đời 

mỗi con người. Cùng với âm thanh quen thuộc của tiếng ve, sắc đỏ rực rỡ của những 

chùm phượng vĩ thì cây bàng chính là hình ảnh quen thuộc, gắn liền sâu sắc với kí ức thời 

áo trắng thơ ngây. 

Từ xa nhìn lại, cây bàng như một chiếc ô xanh khổng lồ. Tán bàng rộng che kín cả một 

góc sân trường em. Tới gần, vẻ đẹp của cây bàng càng đáng yêu hơn. Tán bàng được đan 

dệt bởi những tầng lá xanh, to rộng và dày lại với nhau. Trên tán cây, thỉnh thoảng điểm 

xuyết vài nhành hoa bàng màu trắng li ti trông rất nhỏ bé, tinh khiết. Thân cây bàng to 

bằng một vòng tay em ôm không xuể. Vỏ cây bàng màu nâu, xù xì như da cóc, giống như 

những nếp nhăn của tháng năm đã vắt kiệt sức trẻ của cây bàng. Rễ cây bàng nổi lên trên 

mặt đất như những con rắn khổng lồ, là chiếc ghế tự nhiên cho chúng em có bóng mát 

vào mỗi ngày hè oi ả. Cây bàng là người bạn thân thiết của lũ học trò nhất quỷ nhì ma 

chúng em, là bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong hồi ức tươi đẹp của thanh xuân. 

Cây bàng có rất nhiều công dụng. Trước hết, nó là chiếc ô xanh khổng lồ che mát cho 

chúng em mỗi khi cái nóng oi ả của mùa hè ghé qua. Lá bàng khô dùng để làm chất đốt 

rất tốt vào những mùa ẩm ướt. Thân cây bàng khi đem phơi khô có thể đem đóng vật 

dụng trong gia đình, hoặc là chất đốt tiện lợi mỗi khi mưa gió kéo dài. Cây bàng có 

những lợi ích thật thiết thực đúng không ạ. 

Hơn tất cả, cây bàng gắn với kỉ niệm tuổi học trò chúng em là những lần trèo cây, ném 

quả bàng cười ha ha cùng ăn nhấm nháp như lũ chuột con tinh nghịch. Em nhớ có lần, vì 

nghịch ngợm nên đã vin cành bàng con vừa mới chào đời để bẻ lá, vặt quả ở cành khác 

ăn, kết quả là bị một trận phạt chạy quanh sân trường mấy vòng mệt lử. Trên thân cây 

bàng, bọn em cũng khắc khi những dấu vết của mình mà đã vô tình làm đau bác Bàng 

thân thương. Nhưng có lẽ bác Bàng cũng hiểu sự dại khờ, hồn nhiên của bọn em nên sẽ 

tha thứ thôi. 

Cây bàng là chiếc ô xanh tỏa mát tâm hồn trong trẻo của em, là hình ảnh thân thuộc của 

tuổi học trò em sẽ luôn khắc ghi. 

Những bài văn mẫu hay chủ đề tả cây bàng trường em 

Bài mẫu 1: 

https://doctailieu.com/viet-bai-van-ta-cay-bang-van-mau-lop-4
https://doctailieu.com/hoc-tap-c106
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https://doctailieu.com/van-mau-lop-4-c703
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“Cây bàng lá nõn xanh ngời, 

Ngày ngày chim đến tìm mồi chíp chiu.” 

      Trường tôi cũng có một cây bàng “lá nõn xanh ngời” ngay giữa sân trường. Quanh 

năm suốt tháng, bàng nghiêng nghiêng trong gió, tỏa rợp bóng mát cho ngôi trường. 

      Từ xa nhìn lại, bàng um tùm với tầng lá rộng như một chiếc ô xanh khổng lồ. Chiếc ô 

này cao lớn lắm! Gốc bàng sần sùi, những chiếc rễ mọc ra xung quanh như những cái 

chân đặc biệt. Từ gốc, bàng mọc thành nhiều nhánh cây khác nhau. Từng thân cây cao 

vút, ngoằn ngoèo đan xen nhau như thể chúng đoàn kết để chống lại mưa gió, bão bùng. 

Vì phải chống gió bão, vỏ bàng giờ đây nâu đen, xù xì. Các cành lớn, cành nhỏ của cây 

bàng để vươn rộng, chẳng khác nào gọng của chiếc ô xanh. 

      Bàng thay áo theo mùa. Mùa xuân, khi nắng ấm đánh thức mầm nụ, bàng thướt tha 

khoác trên mình chiếc áo xanh nõn, bóng mượt. Dường như đàn én rất thích chiếc áo này 

của bàng nên chúng vẫn chao qua liệng lại trên những ngọn bàng non tơ. Hạ về, chiếc áo 

xanh nõn vụt chốc được nắng nhuộm vào xanh mướt. Muôn lá vàng óng ánh dưới nắng, 

thì thầm hòa ca cùng gió, cùng ve. Phải chăng, cứ mỗi độ hè tới, bàng sẽ trở về thời xuân 

thì? Bởi dịp này, bàng rực rỡ biết nhường nào, cuốn hút biết nhường nào. Nét rực rỡ, 

cuốn hút có được còn nhờ những chùm hoa trắng xóa. Lúc còn hé nụ, hoa bàng xanh 

nhạt. Khi bung nở, hoa bàng trắng xóa. Hoa bàng nhỏ li ti, mọc theo từng dải dài. Được 

nắng sưởi, được mưa tưới, những bông bàng mau chóng kết trái. Muôn quả bàng nho 

nhỏ, đu đưa trên ngọn. Quả bàng to bằng quả cau, xanh mướt như màu xanh của lá. 

      Khi những cơn heo may ùa về nhiều hơn, bàng khoác chiếc áo vàng ươm. Hình như 

nó biết, khi mặc chiếc áo này, nó có thể chống chọi với tiết trời se se lạnh. Lúc này, quả 

bàng bắt đầu ngả chín. Từng chùm bàng vàng óng như hòa sắc cùng sắc vàng của lá. Rồi 

chiếc áo bỗng đậm màu hơn, lác đác những chiếc lá đỏ tía. Vài lá, vài cành, rồi toàn bộ 

tầng lá khoe một màu đỏ rực trời. Nhưng rồi, những đợt gió rét buốt tràn về, lá bàng dần 

rơi rụng. Vô vàn những lá bàng xào xạc trên mặt đất. Những chiếc lá to bằng bàn tay phủ 

kín cả một góc sân. Chẳng còn lá, cành bàng như trở nên khẳng khiu, đơn độc. Chúng 

cũng không quên đan xen vào nhau để chống chọi lại lạnh, lại gió. Lạnh, gió cứ như một 

thách thức để bàng mạnh mẽ hơn. 

      Chúng tôi lại mong chờ xuân mau tới, để chồi non, lộc biếc của bàng lại mở mắt, lại 

khoác cho bàng những chiếc áo đẹp diệu kì. Sau này, có lẽ, ai ai trong chúng tôi cũng sẽ 

nhớ về những chiều đùa vui dưới tán bàng. 

Bài mẫu 2: 

Trong trường em học tập có rất nhiều loại cây khác nhau như cây thông, cây bằng lăng, 

cây hoa khác nhưng em thích nhất là cây bàng bởi nó có tán rất rộng mà và quả rất đẹp. 
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Cây bàng được trồng trong sân trường em, nó được chăm sóc rất chu đáo, mỗi tuần đều 

có các lớp lao động tranh thủ tưới cho nó. Từ lúc nó mới được trồng đến bây giờ đều 

được chúng em chăm sóc rất chu đáo. Hình ảnh của cây bàng trong tưởng tượng luôn 

xuất hiện trước mặt em, bởi nó mang dáng dấp của loài cây thân gỗ cao, có màu nâu và lá 

xanh mượt. Lá của cây bàng rất to và xanh mướt, mỗi khi học thể dục nóng thì chúng em 

thường nhặt lá vàng rụng để quạt cho mát. Tán cây bàng rộng và tròn giống như chiếc ô 

to lớn đang che chở cho chúng em. Cây bàng còn có quả màu xanh và khi chín thì nó có 

màu vàng ăn rất ngon miệng. 

Lá của cây bàng to bằng bàn tay, mỗi lá đều có các gân ở giữa và được xếp dày đặc trên 

cây, cành của nó có màu nâu đặc trưng của cây bàng đó có rất nhiều tán. Quả bàng xanh 

vào mùa hè và đến mùa thu quả bàng chín vàng. Mùa thu cây bàng bắt đầu rụng lá cho 

đến mùa đông thì chỉ còn trơ trụi lại cành. Đến mùa xuân thì cây bàng như được thay một 

chiếc áo mới bởi những chiếc lá xanh non mơn mởn. Hình ảnh của nó hiện lên thật gần 

gũi biết bao nhiêu. 

Em rất yêu cây bàng của trường em, vẻ đẹp nhẹ nhàng của nó luôn luôn in sâu vào trong 

tâm trí em. 
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