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Những bài văn mẫu hay nhất chủ đề Kể câu chuyện về người có tấm lòng nhân hậu 

- Để học tốt môn Văn lớp 4. 

Đề bài: Kể một câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc về một người có tấm lòng 

nhân hậu. 

Mẫu bài văn hay nhất kể về một tấm gương nhân hậu 

Ở hiền thì được gặp hiền 

Người ngay thì được Phật tiên độ trì. 

Đó là hình ảnh cô bé tốt bụng trong câu chuyện cổ tích nước ngoài em đã được học. Tên 

truyện thật dễ thương: Miệng nói ra hoa ra ngọc. Chuyện kể rằng: 

Ngày xưa, có một cô gái hiền lành tốt bụng. Cha mẹ cô đều mất sớm nên cô phải đi ở cho 

hai mẹ con nhà giàu nọ. Mẹ con chủ nhà thật là độc ác, chua ngoa. Họ chửi mắng cô gái 

đi ở tồi tệ, mặc dù cô chăm chỉ làm việc, thật thà, chất phác. 

Một hôm, ra bờ suối để múc nước gánh về, cô gái gặp một cụ già rách rưới xin ngụm 

nước. Cô thấy thương cụ quá nên vội rửa sạch thùng rồi chạy ra ngoài xa múc nước 

trong, hai tay dâng thùng nước cho bà cụ uống. 

Uống xong, cụ già bảo: 

- Con tốt bụng lắm. Con thật đáng khen. Ta ban phép lành cho con đây. Từ nay con mở 

miệng nói thì ra hoa, ra ngọc. Cô gái cúi đầu cảm ơn bà cụ, lúc nhìn lên thì bà cụ đã biến 

mất. Cô gái vội gánh nước trở về. Đến nhà, mẹ con chủ nhà quát mắng. Cô gái chắp tay 

van xin: 

- Con xin bà tha lỗi cho con! 

Vừa nói dứt lời thì hai đóa hoa thơm ngát và hai viên ngọc lấp lánh từ trong miệng cô bay 

ra. 

Mẹ con chủ nhà vô cùng kinh ngạc. Khi nghe cô kể lại sự việc, mụ chủ vội giục con gái 

ra suối lấy nước. Cô ta mang bình đi. Đến nơi, bỗng một em bé rách rưới, bẩn thỉu đến 

xin nước uống. Cô ta bĩu môi nói rằng: 

- Cái con bé dơ bẩn này! Dễ tao đến đây múc nước cho mày uống à? Muốn uống thì tự 

xuống suối mà uống! 

Em bé lúc đó bỗng biến thành một bà tiên. Người bà tỏa ánh sáng lấp lánh. Bà tiên bảo 

rằng: 
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- Mày xấu bụng lắm. Đáng bị trừng phạt. Từ rày, mày mở miệng ra nói thì nhả ra rắn, ra 

cóc vậy. Nói rồi bà tiên biến mất, cô ả ngoai ngoải về nhà.Thấy con gái về, mụ mẹ săn 

đón hỏi han từ cổng vào: 

- Thế nào hả con? Có gặp bà tiên không? 

Cô ta vừa đáp: 

- Mẹ ạ! 

Bỗng hai con rắn và con cóc từ miệng cô bò ra thật khiếp đảm! Mụ mẹ hoảng hốt la hét: 

- Trời ơi! Sao lại thế này? Con ranh ác độc kia. Hại con tao phải không? Vừa nói mụ vừa 

lấy cây đánh cô bé đi ở. Cô gái sợ quá chạy một mạch vào rừng xanh, oan ức và buồn tủi. 

Giữa lúc ấy thì hoàng tử đi săn về ngang qua đấy. Nhìn thấy cô gái khóc, hoàng tử dừng 

lại xuống ngựa, lại gần cô và hỏi: 

- Vì sao cô khóc? Cô gái thổn thức trả lời: 

- Em bị bà chủ đánh... 

Hoàng tử thấy miệng cô gái hoa và ngọc bay ra, rất lấy làm lạ. Biết chuyện, hoàng tử đưa 

cô gái về cung, xin vua cha cho cưới nàng làm vợ. Còn ả con gái mụ chủ thì ngày càng 

khiếp sợ về mình. Ả đi lang thang khắp nơi, không ai dám làm bạn và hỏi chuyện với ả. 

Còn mẹ ả thì sống thui thủi một mình, chẳng bao lâu thì chết. 

Qua câu chuyện trên em mới thấm thía một điều: "Ở hiền thì gặp lành, ở ác thì gặp dữ". 

Tấm lòng nhân hậu sẽ giúp cho người có có được hạnh phúc. 

Những bài văn hay kể về những tấm lòng nhân hậu 

Bài số 1: 

Trong những người em từng gặp đến nay, người có lòng nhân hậu nhất là bà em. Bà có 

lòng thương người vô bờ bến. 

Chuyện xảy ra trên đường bà đưa em đi học về. Bà đang chở em đi học về trên quãng 

đường dốc gồ ghề đầy đất đá. Bỗng bà thắng xe kêu kít. Thì ra có người đang có người 

nằm bất tỉnh giữa đường, không vật dụng Hay xe cộ bên cạnh. Đoạn đường này vắng vẻ, 

ít có xe cộ và không có nhà dân xung quanh. Dù có lay cỡ nào, người đàn ông ấy vẫn 

không tỉnh dậy. Cuối cùng, bà quyết định chở người đó đi bệnh viện xã cách đó mười cây 

số. Nhìn đoạn đường dốc lắm với cái nắng muốn bể đầu, em thấy thương bà làm sao. 

Càng thương bà hơn vì người đàn ông phía sau nặng nề. Em ngồi phía trước. Đến bệnh 

viện, mồ hôi nhễ nhại, bà nói chuyện với bác sĩ trong lúc thở dốc. 
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Sau đó, gia đình người bị nạn đã đến chăm sóc người đàn ông nọ. Bà cháu em lủi thủi ra 

về. Trên đường về, bà bảo: "Mai mốt, con lớn lên con cũng hãy nhớ lấy hôm nay mà yêu 

thương cứu giúp mọi người không cần toan tính con nhé! Con giúp người, người sẽ giúp 

ta thôi". Câu nói của bà cứ vang vọng mãi trong đầu óc em. Bà em đúng là có lòng nhân 

hậu. Em rất sung sướng và hạnh phúc khi có người bà tuyệt vời như thế. 

Bài số 2: 

Nhà chị Hương chỉ cách nhà em một khu vườn đẹp. Hàng ngày, em thường sang chơi với 

chị và được chị cưng chiều lắm. Hôm ấy chị đến rủ em sang nhà bà Tư chơi, thấy việc 

làm của chị đối với bà Tư, em lại càng yêu thương và quý trọng chị hơn. 

Bà Tư năm nay đã ngoài bảy mươi, sức khỏe yếu đi nhiều so với mây năm trước. Chị 

Hương bảo: 

– Bà có năm người con đều hi sinh trong kháng chiến chống Mĩ. Vừa qua, bà được chính 

phủ phong tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng". 

Bà không có cháu chắt gì cả, sống thui thủi một mình nên chị Hương thương bà lắm. 

Thường ngày, chị sang giúp bà quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, đấm lưng, bóp chân... 

cho bà những lúc trời trở gió. Không ruột rà máu mủ, không họ hàng thân thích, vậy mà 

chị yêu quý bà Tự như bà ruột của mình. 

Hôm hai chị em đến, thấy nhà cửa im lìm, tưởng bà đi đâu đó. Đứng ngoài sân chị gọi 

hai, ba tiếng, không thây bà trả lời. Chị bảo em: "Mình đẩy cửa vào đi!". Vừa bước vào 

nhà, chị Hương đã la to: "Bà làm sao thế hở bà? Bà bị bệnh ư? Chị vội giở chiếc chăn 

bông lên, lay gọi bà. Mãi sau mới thấy bà mở mắt, trở mình nhìn chị Hương và em rồi 

thều thào nói trong hơi thở: "Hai cháu đến với bà đó à! Bà thấy chóng mặt từ tối hôm 

qua, sáng nay muốn dậy mà không dậy được". 

– Suốt mấy ngày nay, bà chưa ăn gì, hở bà! Cháu tệ quá, không biết sang giúp bà! 

Chị quay sang em, nói vội: "Em ngồi đây bóp chân bóp tay và xoa dầu cho bà, chị ra tìm 

mua cái gì cho bà ăn rồi chị vào ngay. Nhìn theo bóng chị vội vã khuất sau hàng rào râm 

bụt, em cảm thấy lòng mình dâng lên một tình thương và một sự cảm phục. Đời chị cũng 

quá ư vất vả và bất hạnh. Mồ côi mẹ từ tấm bé, chị thiếu đi tình thương bao la của một 

người mẹ. Ba chị ở vậy nuôi chị cho đến bây giờ. Phải chăng sông trong hoàn cảnh ấy chị 

mới thấm thía cảnh cô đơn, bóng chiếc của người đời mà chị đem tình thương của mình 

sưởi ấm cho bà Tư và cho bao nhiêu người khác cùng cảnh ngộ. Cả xóm em, ai cũng 

khen chị, quý chị. Giờ đây nghĩ lại những lời ca tụng của mọi người về đức hạnh của chị, 

em lại càng hiểu chị hơn. Đang miên man suy nghĩ thì đã thấy chị trên tay cầm tô cháo 

đang bốc hơi nghi ngút, nhanh nhẹn bước vào. Đặt tô cháo lên bàn, chị đến bên giường 

nhỏ nhẹ: 
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– Để cháu đỡ bà dậy, bà ăn cháo cho khỏe, bà nhé! 

Nhìn chị đút từng muỗng cháo cho bà, em nhớ lại hình ảnh trước đây, mẹ em cũng chăm 

sóc ngoại em như chị Hương bây giờ. Chao ôi! Chị Hương thật là tuyệt! Chị là tấm 

gương, là biểu tượng đẹp về lòng nhân ái, về tình yêu thương và đức hạnh cho em và các 

bạn noi theo. 

Trên đường trở về nhà cùng em, chị dặn: 

– Những lúc học bài xong, rỗi rãi, cưng ráng qua lại thăm bà, động viên bà nghe cưng. 

Tội nghiệp bà lắm Trúc Ly ạ. 

– Vâng! Em sẽ làm như lời chị dặn. 

 

https://doctailieu.com/ke-chuyen-nguoi-co-tam-long-nhan-hau-van-mau-lop-4
https://doctailieu.com/hoc-tap-c106
https://doctailieu.com/lop-4-c154
https://doctailieu.com/van-mau-lop-4-c703
https://doctailieu.com/van-ta-nguoi-lop-4.html

