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Tham khảo tuyển chọn những bài văn mẫu hay về chủ đề Tả một đồ vật trong nhà 

của em, dành cho học sinh lớp 4 tập làm văn. 

Đề bài: Hãy viết bài văn tả về một đồ vật trong nhà của em. 

Văn mẫu tả chiếc đồng hồ hay nhất 

Em có một chiếc đồng hồ báo thức rất đẹp. Chiếc đồng hồ này em được chị gái tặng lúc 

học lớp bốn. 

Chiếc đồng hồ nhìn bên ngoài rất đơn giản. Nó được người ta làm bằng nhựa có mùa 

xanh ở mặt trước. Ở giữa đồng hồ là một hình tròn to bằng quả cam có kính nhựa trong 

suốt. Bên trong đó là số giờ từ một đến mười hai được xếp thành hình tròn. Còn có bốn 

chiếc kim dài ngắn, to nhỏ khác nhau. Kim to, ngắn nhất có màu đỏ là kim chỉ giờ tiếp 

đến là cái kim phút dài hơn cái kim giờ một ít cũng có màu đỏ. Dài nhất là cái kim giây 

có màu da cam. Cái kim thứ tư là kim báo thức nó có màu đen xám để cho dễ nhận ra. 

Phía sau đồng hồ có màu trắng và bộ máy hoạt động của đồng hồ. Đồng hồ được chạy 

bằng pin nên ở gần cuối có một chỗ để nắp một quả pin đồng hồ. Ở giữa mặt sau còn có 

những cái nút tròn bé bằng cúc áo em có thể xoay để chỉnh giờ và chỉnh báo thức. Khi 

nắp pin vào chiếc đồng hồ bắt đầu chạy em chỉnh đúng giờ hiện tại rồi những ngày sau nó 

chạy đúng giờ với thời gian. 

Nhìn chiếc đồng hồ ấy thật đẹp và có biết bao công dụng bổ ích. Nó không những chỉ cho 

em biết đúng giờ hàng ngày mà nó còn báo thức em dậy đi học đúng giờ hơn. Em coi nó 

như một người bạn thân đồng hành cùng em những thời gian qua. Có nó em không bị đi 

học muộn như trước nên em cảm thấy rất thích chiếc đồng hồ này. 

Dù bây giờ nó đã cũ nhưng nó vẫn rất khỏe mạnh chạy bình thường thi thoảng chỉ cần 

thay pin nhưng em vẫn thích nó. Nó là món quà rất ý nghĩa ý nghĩa với em. Mỗi khi nhìn 

vào đồng hồ em lại nhớ đến chị và tự nhủ với bản thân là hứa với chị cố gắng học hành 

cho cả nhà vui. 

Một số bài văn hay tả đồ vật trong nhà của học sinh lớp 4 

Bài mẫu 1: Tả cái bàn học của em. 

Đồ vật nào trong gia đình cũng để lại trong em nhiều kỉ niệm sâu sắc của tuổi thơ ấu. Từ 

cái nôi nơi đưa em vào những giấc ngủ ngon lành khi em còn bé tí tẹo đến cái đồng hồ 

báo thức, tấm lịch treo tường nhắc nhở em ngày tháng trôi qua và giờ giấc học tập. Tất cả 

các đồ vật đã trở thành thân quen, thành những người bạn tốt của em, nhưng nơi giúp em 

chuyên cần học tập, nơi em ngồi và học bài chính là cái bàn, người bạn đã gắn liền với 

em trong suốt thời gian đi học. 
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Bàn được kê ở một nơi yên tĩnh ngay bên cửa sổ nhìn ra vườn cây. Ngay từ khi vào lớp 

Một, ba đã mua cho em chiếc bàn này. 

Bàn khá xinh xắn, tuy chỉ bằng gỗ bình thường nhưng đã được đánh bóng và được phủ 

lên bằng một lớp véc-ni màu nâu rất đẹp. Đặt trên mặt bàn là một tấm kính màu dày năm 

ly. Em lồng thời khóa biểu và mấy tấm ảnh chụp chung cùng gia đình dưới tấm kính. Mọi 

thứ để trên bàn đều gọn gàng, ngăn nắp. Phía bên phải, em để cặp sách, ở giữa là một lọ 

hoa hồng bằng vải màu đỏ tươi. Bàn có bốn chân vững chắc, không cao lắm, vừa tầm em 

ngồi nên rất thoải mái. Một ngăn kéo nhỏ bám theo phần dưới của mặt bàn, có núm tròn 

bằng sắt mạ bạc. Trong ngăn bàn, em để sách vở, đồ dùng học tập. Chân bàn và ngăn kéo 

đều được đánh véc-ni nhẵn bóng. 

Bên cạnh bàn, một chiếc ghế tựa có bốn chân, kích thước hài hòa với chiếc bàn, trông 

cũng gọn gàng đẹp mắt. Nơi đây em ngồi học thoải mái, em nghe thấy tiếng chim hót ở 

ngoài vườn, tiếng gió luồn qua các lá cây xào xạc. Mỗi buổi ban mai, những tia nắng 

vàng xuyên qua các kẽ lá nhảy nhót trên bàn như đang nô đùa với em. 

Em rất yêu chiếc bàn học, nó đã trở thành người bạn thân thiết cùng em sớm tối học 

hành, nó cũng là đồ vật để lại trong em nhiều kỉ niệm vui buồn của tuổi học trò. 

Bài mẫu 2: Tả bộ ấm chén. 

Vào một phiên chợ Tết, bố tôi mua về từ một cửa hàng gốm sứ cao cấp ở Thiên Hương 

một hộp đồ được gói giấy bóng cẩn thận. Tôi mở ra và thốt lên “Ôi! Bộ ấm chén đẹp 

quá!”. 

Bộ ấm chén của gia đình tôi trông rất bắt mắt. Bố tôi cẩn thận đặt nó trong tủ kính giữa 

nhà. Tôi chưa nhìn thấy ở nhà bạn bè hay người thân có bộ ấm chén như thế cả. Bố tôi 

tuy là đàn ông nhưng lại có mắt nhìn thật tinh tế và rất thẩm mĩ. Ngay từ hình dáng, bộ 

ấm chén cũng đã toát lên một vẻ đẹp hơn hẳn những bộ ấm chén khác. Vì được làm bằng 

sứ cao cấp nên cả ấm lẫn chén đều dày dặn, bền và chịu va đập rất tốt. Có sáu chén con 

và một ấm, đĩa dùng để ấm và chén. Cái nào cũng mới toanh và có cách trang trí giống 

nhau. Ai đến nhà tôi cũng đều tấm tắc khen bộ ấm chén đẹp. 

Gia đình ấm chén có sáu cái chén con thật đáng yêu. Quanh thân chén được trang trí bằng 

những họa tiết hình cái quạt đang xòe nối vào nhau. Gần miệng chén được vẽ một đường 

cong mềm mại màu trắng với một chấm đen ở giữa thật duyên dáng. Các đĩa đựng chén 

như mặt trăng vào ngày rằm, to hơn thân chén một chút. Viền xung quanh đĩa dưới bàn 

tay khéo léo của các nghệ nhân nhìn giống như những làn sóng ngoài biển. Được quan 

tâm nhiều nhất vẫn là cái ấm pha trà. Nó có hình dáng thật độc đáo, phình to ở giữa và 

thu nhỏ ở phần đáy. Miệng ấm được tráng một lớp men màu vàng kim. Tay cầm ấm cong 

cong như hình dấu hỏi. Cái miệng cong và dài như chiếc vòi voi. Nắp ấm màu trắng đục, 

có cái núm tròn tròn như viên bi để dễ dàng nhấc nắp ầm lên. 
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Tôi rất yêu bộ ấm chén này. Dù có nhiều bộ ấm chén còn quý giá hơn nhưng tôi quý bộ 

ấm chén này hơn tất thảy. Mỗi ngày tôi thường tắm rửa cho mẹ con gia đình ấm chén. 

Mỗi khi nhà có khách, bộ ấm chén luôn vinh dự được bố tôi mang ra tiếp khách. 
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