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Những bài văn mẫu hay Tả cái bút máy em đang dùng, giúp các em học sinh lớp 4 

học tốt môn Văn và tập làm văn. 

Đề bài: Hãy viết một bài văn tả cái bút máy em đang dùng. 

Bài văn mẫu hay nhất tả chiếc bút máy của em 

Em vẫn nhớ hồi lớp Một, khi chúng em học sắp hết bài trong sách Tiếng Việt lớp một – 

tập Một, cô giáo cho chúng em viết bút mực. Mẹ đã mua cho em một cây bút máy và cho 

đến nay, dù đã bốn năm học hơn, em vẫn dùng cây bút máy ấy. 

Cây bút của em là loại bút máy của trung tâm luyện chữ đẹp Như Hảo. Cây bút làm bằng 

nhựa tốt, màu đen bóng, thon thon vừa bằng ngón tay giữa của em. Thân bút có khắc chữ 

“Trung tâm luyện chữ đẹp Như Hảo”. Nắp bút cũng màu đen, chỉ có phần dùng cài bút là 

thép mạ kim nhũ vàng. Bên trong bút có ngòi bút hình lá tre ló ra khỏi quản bút khoảng 

một xăng-ti-mét. Em vặn vỏ ngoài thân bút ra khỏi quản bút: tiếp nối với quản bút là 

phần nhựa trong, có ống bơm nhựa nhỏ bằng đầu đũa, vặn nhẹ ống bơm, mực sẽ hút vào 

ống mực. Trải qua bốn năm học, nét viết của bút vẫn đẹp và ngòi bút lướt trên giấy vẫn 

êm. Cây bút cần mẫn giúp em học hành. Mỗi lần ghi chép bài vở xong, em đều lau bút 

bằng một mảnh vải mềm rồi cất bút vào hộp ngay ngắn. Vài tuần một lần, em súc rửa bút 

bằng nước ấm cho bút khỏi bị nghẽn mực. Nhờ giữ gìn bút cẩn thận như thế, bút của em 

vẫn đẹp, xinh xắn và bền lâu. Bố mẹ em đã vất vả lo công việc sinh sống của gia đình, em 

phải biết giữ gìn đồ dùng của mình được bền lâu để bố mẹ đỡ tiêu tốn tiền bạc. Em phải 

học giỏi, rèn tính cẩn thận để làm gương cho các em. Hai anh em bảo ban nhau học tập 

và làm tốt mọi việc để làm bố mẹ vui lòng. 

Nếu người công nhân xây nhà dùng bay để chà vôi vừa xây lên những ngôi nhà xinh xắn, 

những cao ốc đồ sộ thì người học sinh dùng bút và mực để xây “toà nhà” kiến thức cho 

mình. “Toà nhà” đó có hữu dụng hay không chính là nhờ “vật liệu” chúng em đang tích 

luỹ. Cây bút máy không những là dụng cụ học tập thiết yếu mà còn là người bạn thân 

thiết của em, là người chiến sĩ năng động trên mặt trận chiến đấu tìm kiếm khoa học, tiến 

bộ trong tương lai mai sau. 

Những bài văn của học sinh lớp 4 tả về cây bút máy 

Bài mẫu số 1: 

Cứ hàng năm, vào dịp sinh nhật của em, gia đình em đều có tặng một món quà để động 

viên em học tập. Lần sinh nhật thứ chín của em, chị Hoa tặng em một cây bút rất xinh 

xắn. Nó mang nhãn hiệu Hồng Hà. 

Cây bút có chiều dài cỡ mười lăm phân, gần bằng gang tay em. Thân bút tròn, thuôn về 

phía sau và được làm bằng nhựa màu hồng nhạt. Nắp bút có mạ bạc óng ánh, có cái để 
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gài cho bút khỏi rơi. Mở nắp bút ra, ngòi bút sáng loáng được làm bằng thép mạ i-nốc. Ở 

đầu ngòi có một chấm nhỏ gọi là hạt gạo, để giúp cho khi em viết khỏi bị gai làm rách 

giấy. Bên trong thân bút là một ống cao su rỗng có ống mực nối với ngòi giúp cho mực 

xuống đều. Toàn bộ ruột bút được bao bọc bởi ống kim loại mỏng. 

Hàng ngày tới lớp, em chỉ cần bơm đầy mực vào bút, em sẽ không phải mang theo bình 

mực đi nữa. Cây bút rất thuận lợi cho việc ghi bài giảng, làm bài tập và bài kiểm tra của 

em. 

Em yêu cây bút vì nó là quà tặng của người thân, kèm theo mong muốn của gia đình là 

mong em mỗi ngày chăm ngoan và học giỏi. Em hứa sẽ giữ gìn bút cẩn thận, không để nó 

bị rơi xuống đất. Mỗi khi học xong, em đều cất bút vào hộp. Giữ gìn bút được bền lâu là 

mong muốn của chị Hoa và của gia đình em. 

Bài mẫu số 2: 

Trong suốt thời gian cắp sách đến trường, sách, vở và bút là những thứ mà em luôn coi 

đó là nhưng người bạn và đó cũng là những vật dụng không thể thiếu đối với người học 

sinh. Trong những vật dụng đó thì em yêu quý nhất là cây bút máy của em, thứ kỉ niệm 

mà bố em đã tặng nhân ngày sinh nhật. 

Em vẫn còn nhớ cái hôm đó buổi sinh nhật mà em cảm thấy vui và hạnh phúc nhất, đó là 

món quà đầu tiên mà ba em đã tặng cho em sau nhiều năm công tác xa nhà. kể từ đó em 

luôn trân trọng, giữ gìn và sử dụng nó hàng ngày vào công việc học tập của em. Phần 

thân cây bút được làm bằng nhựa có màu đen tuyền, nắp của chiếc bút thì lại được làm 

bằng nhôm có màu bạc trắng bóng, bên trong ngòi bút được làm bằng thép không rỉ. Nhìn 

qua thì chiếc bút có vẻ khá đơn giản nhưng nó lại mang một nét rất đặc biệt và khá tinh 

sảo trong thiết kế. Tuy là chiếc bút này có cùng cấu tạo và chức năng sử dụng như những 

chiếc bút khác, nhưng em cảm nhận được sự khác biệt tới từ chiếc bút này. Từ khi em sử 

dụng nó những nét viết trở nên gọn gàng hơn. Nét viết từ bút viết ra mực ra đều nét chữ 

rõ ràng không bị nhòe. Chiếc bút đã góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn vở sạch chữ 

đẹp cho em, nhờ đó mà kết quả học tập của em cũng ngày một tiến bộ hơn. 

Em thầm cảm ơn bố đã tặng cho em món quà rất ý nghĩa này, ở trường hay khi ở nhà cây 

bút đó luôn là người bạn và cũng là một kỉ niệm sẽ theo em trong quãng đời học sinh, 

mỗi lần nhìn thấy và sử dụng nó cũng như em đang được thấy ba mình nơi phương xa… 
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