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Tham khảo tuyển chọn những bài văn hay chủ đề Viết bài văn tả cây hoa hồng dành 

cho học sinh lớp 4. 

Đề bài: Hãy viết một bài văn tả về cây hoa hồng mà em đã quan sát được. 

Mẫu bài văn tả cây hoa hồng hay nhất của học sinh lớp 4 

Trong rất nhiều những loại cây hoa như hoa hồng, hoa ly, hoa mai, hoa đào em thích nhất 

hoa hồng bởi màu sắc của nó rất gợi cảm và mang nhiều sức sống tươi vui nhộn nhịp. 

Cây hoa hồng được trồng trước nhà em, mỗi buổi sáng em thường ngắm và được chiêm 

ngưỡng vẻ đẹp của nó, nó có vẻ đẹp quý phái và mang những nét đặc trưng riêng cho mỗi 

người, những hình ảnh gợi hình và mang những cung bậc riêng, cây của nó có nhiều gai, 

màu xanh, hoa của nó màu hồng, thân cây của nó lắm gai, mỗi gai cách nhau 1 đến 2 cm, 

thân cây được chia làm nhiều nhánh và hoa được nở trên những cành tươi tốt, gốc của 

cây được trồng một cái chậu to và mỗi chậu sẽ được chăm bón rất tốt, hình ảnh này sẽ gợi 

tả những hình ảnh riêng và mang những cung bậc mới sâu sắc, hình ảnh này mang những 

đặc trưng riêng và có ý nghĩa lớn lao sâu sắc, hình ảnh đó đã khắc sâu trong tâm trí của 

em, mùi hương của nó bay ngào ngạt trong những làn sương sớm, cánh hoa mỏng và 

được xếp lên nhau thành từng tầng một nó lung linh và mang vẻ đẹp mạnh mẽ, trong 

những cây được trông trước nhà em thấy hình ảnh của nó hiện hữu và mang những đặc 

trưng riêng biệt có ý nghĩa lớn lao, hình ảnh bông hoa và những hình ảnh khác cũng được 

thể hiện sâu sắc. 

Lá cây hoa hồng có màu xanh, mỗi cây có rất nhiều lá, trên lá cây cũng có màu xanh và 

có gai, gai của hoa hồng nếu bị đâm vào tay cũng rất đau, dễ cây có màu đen, được phân 

thành nhiều nhánh, thân cây lại có màu xanh giống như màu lá cây, mỗi cây có nhiều nụ 

và những bông hóa đã được nở ra thành những bông hoa đẹp, hình ảnh đó đã tác động 

đến tâm trí của mỗi người, hình ảnh hoa có những nét đẹp lung linh và tạo nên những 

dáng hình đẹp và có sức thu hút mạnh mẽ nó không chỉ tạo nên những sức hút lớn lao mà 

còn ảnh hưởng sâu rộng đến hình ảnh thiên nhiên trù phú. 

Em rất thích hoa hồng bởi nó tượng trưng cho một tình yêu đẹp, và em yêu vẻ đẹp quý 

phái của nó. 

Những bài văn hay tả cây hoa hồng yêu thích của em 

Bài số 1: Tả cây hoa hồng nhung trong vườn nhà em. 

Mùa xuân đến, muôn hoa trong vườn nhà em đua nhau khoe sắc nhưng đẹp hơn cả là cây 

hoa hồng nhung. Cây hoa này ông em trồng từ lúc nào em cũng không nhớ rõ nữa, nhưng 

nó là cây hoa mà em yêu thích nhất. 
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Hồng nhung đứng giữa vườn với vẻ kiêu hãnh. Thân cây mảnh mai, màu nâu sẫm, có gai 

to, sắc vàng nhọn, càng lên trên thân càng nhỏ. Những chiếc cành màu xanh như những 

cánh tay vươn lên đón lấy ánh nắng và bầu không khí yên lành, mát mẻ của mùa xuân. 

Những chiếc lá màu xanh thẫm được tô điểm bởi những đường gân và viền răng cưa khẽ 

đung đưa trong gió. Còn những bông hồng thì thật tuyệt vời. Những cái đài hoa màu xanh 

mỡ màng kia lại đỡ được nàng công chúa hoa hồng xinh đẹp. Cánh hoa màu đỏ thẫm, 

mịn màng, đan xen vào nhau thành từng lớp. Những cánh hoa ở trong thì khum khum úp 

sát vào che chở cho nhụy hoa màu vàng rực. Đứng cạnh bông hoa hồng đã nở là một nụ 

hoa đang chúm chím để chờ ngày thi hương sắc với muôn hoa trong vườn. Hàng ngày, 

ong bướm cứ rập rờn bên cây hoa hồng nhung. Mỗi khi chị gió xuân đi qua, các cây hoa 

trong vườn lại rung rinh như vẫy chào chị gió. 

Hàng ngày, em chăm sóc cho cây hồng nhung. Vào những ngày lễ tết, mẹ em thường cắt 

những bông hoa hồng để cắm vào lọ. Nhờ có cây hồng nhung mà khu vườn nhà em trở 

nên rực rỡ. 

Bài số 2: 

Ai cũng có cho riêng mình một loài hoa yêu thích. Chắc chắn sẽ có nhiều câu trả lời khác 

nhau, nhưng riêng em, loài hoa đó rất đặc biệt: đó là loài hoa hồng. 

Lúc trước mẹ mang về một chậu hoa và trồng trước hiên nhà. Nghe mẹ kể mới biết đây là 

hồng nhung và là nữ hoàng của các loài hoa. Cứ mỗi sáng sớm, đặc biệt khi trời se lạnh 

cộng thêm ánh nắng ban mai từ mặt trời tỏa xuống. Những hạt sương long lanh đọng lại 

trên lá trông thật đẹp, thật lung linh. Càng tô điểm cho vẻ thuần khiết, đỏ thẩm của hoa. 

Những cánh hoa chĩa ra đỏ thẩm, thật mịn màng, thật mỏng manh. Các cánh hoa được 

xếp tầng lên nhau, càng vào lớp trong cánh hoa càng nhỏ và mỏng, quấn chặt lấy phần 

nhị hoa. Đầu nhị hoa thường có màu vàng nhạt. Mùi hương lan tỏa ra từ đó thật nhẹ 

nhàng, say đắm bất kì ai. Đầu nhị hoa có chút phấn trắng, hằng ngày đều có ong bướm 

ghé thăm. Thân hoa thì nhỏ xíu chỉ bằng chiếc đũa thôi nhưng rất cứng cáp, xung quanh 

còn có gai nhọn như lớp vũ khí bảo vệ cuối cùng. Điểm tô trên thân là những chiếc lá 

xanh biết, ram ráp xung quanh thân, ở mép lá có hình răng cưa. Từ trên nhìn xuống, hồng 

nhung có vài bông thôi nhưng đẹp lạ kì. Những bông hoa đua nhau khoe sắc, có những 

bông chỉ mới là nụ nhỏ nhìn chẳng khác gì những ngọn nến đang lung linh trong gió, em 

cứ nhìn ngắm mãi mà không thấy chán, cảm thấy yêu hoa vô cùng. 

Hoa hồng là loài cây em thích nhất. Mỗi sáng và tối em đều chăm sóc nó. Cái đẹp luôn đi 

với nỗi đau cũng giống như hồng có gai vậy. Thật đẹp nhưng cũng dễ tổn thương. 
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