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Tham khảo tuyển chọn những bài văn hay chủ đề Kể câu chuyện về tính trung thực 

dành cho học sinh lớp 4 tập làm văn. 

Đề bài:  Kể câu chuyện về tính thật thà, trung thực trong đời sống. 

Bài làm hay nhất của học sinh lớp 4 

KHÔNG THAM CỦA NGƯỜI KHÁC 

Tuần trước, trường em phát động phong trào thi đua học tập và làm theo Năm điều Bác 

Hồ dạy. Em đã làm được một việc tốt là nhặt được của rơi, trả lại cho người đánh mất. 

Trưa thứ năm, trên đường đi học về, qua quãng đường vắng, em nhìn thấy một túi xách 

nhỏ màu đen nằm ngay giữa đường. Em nhặt lên rồi vừa đi chầm chậm, vừa đưa mắt tìm 

kiếm chủ nhân của nó.. 

Một lúc lâu sau, vẫn không thấy ai. Em đoán người đánh rơi chiếc túi đã đi xa hoặc 

không biết là mình đánh rơi. Mà nếu biết, chắc giờ này họ đang loay hoay tìm trên những 

đoạn đường đã qua. Người ấy là ai nhỉ? Một bác cán bộ hay một chú công nhân, một anh 

bộ đội? Trong chiếc túi ấy đựng những gì? Thế nào lại chẳng có tài liệu, giấy tờ hay tiền 

bạc? Bao câu hỏi cứ dồn dập hiện lên trong óc em. Em đưa mắt nhìn quanh lần nữa. 

Những người chạy xe máy hay xe đạp trên đường không một ai chú ý tới em đang ngơ 

ngác với chiếc cặp trên vai và chiếc túi lạ trên tay. 

Em nghĩ ngợi, phân vân mãi: Trả hay không trả? Nếu mình không trả, có ai biết đâu mà 

trách? Có tiền, mình sẽ mua truyện tranh này, mua áo quần mới này và mua những đồ 

chơi mà mình ao ước từ lâu. Tưởng tượng đến lúc ấy, em thích lắm, bước chân như 

nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn. Bỗng dưng, tiếng thầy Hiệu trưởng trong buổi lễ phát động 

như văng vẳng đâu đây: “Các em hãy ghi nhớ Năm điều Bác Hồ dạy, cố gắng học tập tốt, 

tu dưỡng tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi...”. 

Không! Không nên tham của người khác! Phải trả lại thôi! 

Chủ nhân chiếc túi xách này sẽ mừng biết bao nếu tìm lại được nó. Nhưng biết ai là 

người đánh rơi mà trả? Tốt nhất là đem nộp cho các chú công an. 

Giữa trưa, trụ sở công an phường vắng vẻ, chỉ có một chú trực ban. Thấy em ngập ngừng 

ở cửa, chú vồn vã hỏi: 

-  Có chuyện chi đó cháu ? 

-  Dạ thưa chú, cháu nhặt được cái túi xách này. Cháu đem nộp, nhờ chú trả lại cho người 

mất ạ! 
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Đỡ chiếc túi từ tay em, chú tươi cười xoa đầu em rồi bảo: 

-  Cháu ngoan lắm, không tham của rơi! Chú cháu mình xem trong này có những gì để 

còn ghi vào biên bản nhé ! 

Rồi chú lấy ra một xấp giấy tờ chủ quyền nhà, chủ quyền xe và hơn hai triệu tiền mặt. 

Chú ghi rõ từng thứ vào biên bản rồi yêu cầu em ghi tên và địa chỉ xuống phía dưới. 

Sáng thứ hai tuần sau, em được thầy Hiệu trưởng và cô Tổng phụ trách Đội tuyên dương 

trong tiết chào cờ. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt của toàn trường khiến em vô cùng xúc động. 

Buổi tối, gia đình em tiếp một người khách lạ. 

Đó chính là chủ nhân của chiếc túi. Bác cảm ơn em mãi và tặng em một trăm ngàn để 

mua sách vở hoặc đồ chơi nhưng em nhẹ nhàng từ chối. 

Ba mẹ em rất mừng vì em biết làm điều tốt. Lời khen chân thành của mọi người đối với 

em là phần thưởng quý giá nhất. Nhớ lại chuyện ấy, giờ đây em vẫn thấy vui. 

Một số bài văn mẫu hay chủ đề kể chuyện về tính trung thực 

Bài số 1: 

Trong buổi chào cờ đầu tuần vừa qua, bạn Hoa của lớp 3B đã được tuyên dương trước 

toàn trường bởi đức tính trung thực của mình thể hiện qua hành động “nhặt được của rơi, 

trả người đánh mất” của bạn. 

Theo như lời của thầy hiệu trưởng kể lại thì ngày thứ Năm của tuần trước, lớp 3B tan học 

sớm hơn các lớp khác. Và trên đường đi học về, bạn Hoa đã nhặt được một chiếc hộp mà 

thường được dùng để đựng đồ ở các tiệm vàng bạc, ban đầu bạn chỉ có ý định nhặt chiếc 

hộp để làm đồ chơi nhưng khi nhặt lên bạn phát hiện ra trong đó có một chiếc dây 

chuyền. Vì lúc đó đã khá trưa nên bạn mang chiếc hộp đó về nhà và đến buổi chiều bố 

Hoa đèo Hoa ra cơ quan công an huyện để nhờ các chú công an tìm giúp người đánh mất. 

Các chú đều khen Hoa thật thà và trung thực, tin tức nhanh chóng được thông báo và chỉ 

một ngày sau người đánh rơi chiếc hộp đó đã tìm đến cơ quan công an để nhận lại đồ của 

mình. 

Người đánh rơi là một bác đã khá nhiều tuổi, chiếc dây chuyền là món quà mà bác mua 

để dành tặng cho cô con gái sắp cưới của bác nhưng bác không cẩn thận nên đã để rơi, 

tìm lại được chiếc dây chuyền bác rất vui và xin các chú công an số điện thoại và địa chỉ 

của gia đình bạn Hoa để cảm ơn, bác tìm đến nhà và gửi Hoa một ít tiền để cảm ơn bạn 

nhưng bạn không nhận không phải vì số tiền mà bác đưa ít mà bạn nói đây là việc cần 

phải làm của mỗi người. 
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Và cuối cùng bác đã tìm đến tận trường của Hoa học thông báo cho thầy cô để khen 

thưởng Hoa về việc làm của mình. Trong buổi chào cờ, Hoa đã được thầy hiệu trưởng 

tặng giấy khen vì đức tính thật thà, trung thực của bạn ấy, thầy còn nhấn mạnh đây chính 

là một tấm gương sáng để các bạn học sinh trong trường học tập và noi theo. 

Việc làm của bạn thực sự là một việc làm rất ý nghĩa, thể hiện đức tính trung thực của cá 

nhân Hoa nói riêng và của cả dân tộc Việt Nam nói chung. Chúng ta nên học tập sự thật 

thà đó để trở thành một học sinh tiêu biểu làm đúng theo điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi 

đồng “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. 

Bài số 2: Chuyện về cậu bé đánh giầy 

      Bác Hồ đã từng dạy các cháu nhi đồng “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Cậu bé đánh 

giày bên hè phố kia quả thực là cháu ngoan của Bác. Bởi cậu đã rất thật thà. 

      Hôm nay, cậu lại xách đồ nghề của mình đi làm. Cậu bé chừng sáu, bảy tuổi, chắc 

sống ngay khu này. Trời lạnh, nhưng cậu chỉ mặc một chiếc áo len đã sờn màu, mỏng 

dính. Đôi chân đi đôi dép lê màu đen, ố vàng những vết đất. Chắc cơn mưa phùn tối qua 

làm đường trơn bẩn nên đôi chân cậu cũng vấy bẩn theo. Cậu bước vào một sảnh của 

quán cà phê. Lần lượt tới từng bàn và hỏi những vị khách ngồi đó có đánh giày không. 

Một vài vị khách lắc đầu. Bước tới bàn ở góc, cậu bé bị vị khách quát lớn “Đi ra chỗ khác 

cho người ta làm việc”. Cậu cúi mặt bỏ đi. Rồi ngay sau đó, vị khách lại gọi cậu bé lại. 

Cởi đôi giày đen của mình cho cậu bé lau lau, chùi chùi. 

      Khi vị khách đi ra bãi đỗ xe, cậu bé kia chạy nhanh theo và hình như gọi gì đó. 

Nhưng vị khách đã lên xe và phóng đi. Tới ngã tư đèn đỏ, vị khách đỗ xe dừng đen ngay 

bên vệ đường. Nhìn qua gương, anh thấy cậu bé đang chạy đuổi theo. Anh liền tấp xe lên 

vỉa hè. Cậu bé chạy nhanh tới, thở hổn hển và nói: 

     -  Chú ơi! Chú trả tiền nhầm ạ. 

     Vị khách ngạc nhiên nhìn cậu. 

     -  Chú đánh giày hết hai mười ngàn đồng, chú đưa nhầm cháu thành năm trăm ngàn 

đồng rồi ạ. – Vừa nói, cậu bé vừa xòe tờ tiền ra đưa lại cho vị khách. 

      Vị khách mỉm cười, nhìn xung quanh và nói: “Cháu có thích ăn bánh không?” Cậu 

nhìn vị khách với đôi mắt ngơ ngác khó hiểu. Vị khách tiếp lời: “Chú sẽ tặng cháu một 

chiếc bánh thật ngon.” 

      Cậu bé cầm chiếc bánh mừng rỡ. Có lẽ, đó là khuôn mặt hạnh phúc của một cậu bé 

nghèo khổ nhưng thật thà. Cậu lại tiếp tục đi quanh phố để chăm chỉ làm công việc của 

mình. 
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