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Sưu tầm và tuyển chọn những bài văn mẫu hay nhất chủ đề Tả người bạn em mới
quen - Để học tốt môn Văn lớp 4.
Đề bài: Tả người bạn em mới quen.
Bài văn hay nhất tả người bạn mà em mới quen
Trong lứa tuổi học trò ai cũng đã từng có bạn. Tôi có quen được rất nhiều bạn, bạn nào
cũng hiền và tốt cả. Nhưng trong số bạn đó tôi đã tìm ra một người bạn tri kỉ đó là Khánh
Linh.
Năm nay Linh trạc tuổi với tôi, nhưng Linh cao hơn tôi một cái đầu. Bạn có mái tóc dài
đen và dày kì lạ ôm sát với khuôn mặt đều đặn của Linh, vầng trán cao và rộng lộ ra vẻ
thông minh của Linh khi làm bài. Đôi môi đỏ son luôn luôn nở nụ cười với tôi. Mỗi khi
cười bạn để lộ hàm răng trắng tinh như ngọc trai đều và thẳng như hạt bắp. Núp dưới đôi
chân mày vòng nguyệt của Linh là đôi mắt long lanh, to và sáng luôn nở nụ cười với tôi.
Thân hình mảnh mai, dong dỏng. Mỗi sáng đi học, cô học trò bé nhỏ này mặc một bộ
dồng phục, áo trắng váy xanh, khăn quàng đỏ thắm tung bay trong gió lộ ra vẻ sạch sẽ
của bạn mỗi khi đi học. Ở nhà Linh là con ngoan, còn ở lớp Linh là trò giỏi. Mỗi lần thầy
cho những bài toán khó, bạn đều xung phong lên giảng. Môn nào cũng vậy Linh đều cố
gắng nghe giảng và phát biểu xây dựng bài học. Ra chơi, chúng tôi chơi với nhau rất vui
vẻ và trò chuyện với nhau. Có lần tôi bị vấp ngã bà là người nắm tay tôi dẫn tôi đến
phòng y tế. Chúng tôi đã khắc 4 chữ ở dưới gốc cây rằng "Chăm ngoan, Học giỏi" cuối
cùng những bài kiểm tra của tôi và Linh đều đạt điểm 9, điểm 10. Bạn còn tham gia cuộc
thi văn hay chữ tốt ở trường tuy không đạt giải nhưng trên khuôn mặt của bạn vẫn nở nụ
cười. Có lần tôi để quên sách ở nhà, nhưng ngạc nhien bạn là người đã nhận lỗi thay tôi.
Mỗi lần cô giao bài tập về nhà bạn luôn luôn làm bài đầy đủ. Bạn hay giúp đỡ mọi người,
khi thấy ai gặp khó khăn bạn đều giúp đỡ. Ở nhà bạn còn phụ giúp mẹ làm những cộng
việc nội trợ như là: trông em, lau nhà, quét nhà, giặt đồ ,... mà không bỏ đi chơi. Tuy nhà
Linh rất nghèo nhưng bạn vẫn cố gắng phấn đấu học giỏi. Mỗi sáng đi học, Linh đều qua
nhà tôi gọi đi học. Trong một lần thi chạy ở trường, dẫn đầu là Linh, thứ hai là tôi, bỗng
tôi bị vấp ngã, Linh đã không giúp đỡ tôi mà một mạch chạy tới đích. Thấy vậy, em liền
không chơi với bạn nữa. Ra về lần nào Linh cũng về với tôi, nhưng hôm nay Linh đã đi
với người khác, giận nhau được mấy tuần rồi lại thấy nhớ. Bạn là người bạn tốt của mình,
luôn giúp đỡ mình trong học tập, chì vì một chuyện nhỏ như vậy mà giận nhau làm mất
tình bạn của hai người. Mới tí mà thấy nhớ: nhớ dáng đi yêu kiều, thiết tha của bạn, nhớ
mái tóc dài và đen kì lạ, nhớ giọng nói lảnh lót của bạn. Rồi một ngày tôi đến xin lỗi bạn,
Linh nói: Mình mới là người phải xin lỗi bạn. Rồi tình bạn của Linh và tôi lại như cũ.
Thử hỏi những vì sao lấp lanh trên bầu trời, tình bạn và sao xa thứ nào quí nhất, sao xa
khẽ lắc đầu: Tình bà là một thứ thiên liêng nhất. Bạn Linh là một người bạn tốt. Em hứa
sẽ giữ chặt tình bạn này và mãi mãi sẽ không để nói bị tan rã nữa.
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Những bài văn mẫu chủ đề tả người bạn mới gặp
Bài mẫu 1:
Kì nghỉ hè, chị em tôi về quê ngoại. Ở đó, tôi đã được ngắm nhìn nhiều cảnh vật tươi đẹp,
lí thú. Và đặc biệt, tôi đã có thêm một cô bạn mới – Minh An.
Minh An bằng tuổi tôi nhưng cao hơn tôi một cái đầu. Dáng người cô bạn cao dong
dỏng, mảnh mai. Làn da ngăm ngăm nâu, khỏe khoắn. Mái tóc cô bạn cũng màu nâu cà
phê được cắt ngắn ngang vai, trông y như một cô bé Việt lai vậy. Nhưng An là người
Việt “chuẩn”, từ gương mặt tới nụ cười và giọng nói. Gương mặt tròn đáng yêu với đôi
má bầu bĩnh, hồng hào. Đôi lông mày lá liễu thanh mảnh rất hợp với hai con mắt đen láy,
lúc nào cũng lấp lánh như chứa nước của bạn ấy. Mỗi khi đôi môi chúm chím của bạn
mỉm cười, chiếc mũi nhỏ lại khẽ phập phồng theo. Nụ cười An rạng rỡ nhờ hàm răng
trắng ngần. Nụ cười này là điều thu hút ánh nhìn đầu tiên của tôi về An.
Mỗi khi Minh An cất giọng nói trong trẻo của mình lên, tôi lại thấy cô bạn này vô
cùng dễ thương. An đã dẫn tôi đi thăm thú rất nhiều nơi và chơi nhiều trò chơi vui nhộn.
Cô bạn thường mặc một chiếc váy xòe dài qua đầu gối, đi đôi dép xăng – đan rồi đèo tôi
trên chiếc xe đạp mini công chúa.
Dù tôi mới gặp Minh An, nhưng tôi đã rất cảm mến cô bạn dễ thương, xinh xắn này.
Chúng tôi vẫn thường viết thư cho nhau để kể về những câu chuyện ở hai nơi. Tôi hi
vọng, mình sẽ sớm được về nhà bà ngoại để gặp lại cô bạn này.
Bài mẫu 2:
Tết năm ngoái, em được ba mẹ dẫn lên nhà bác cả chơi. Nhà bác cả ở xa nhà em lắm, ở
tận Hà Nam. Ba bảo rằng Hà Nam là miền Bắc rồi nên giọng nói cũng sẽ khác quê mình.
Chuyến đi chơi đó em đã quen được một người bạn mà cho đến nay em vẫn nhớ về bạn
ấy như lần đầu gặp mặt.
Bạn ấy tên An, là hàng xóm của bác cả em. Bác cả bảo bạn ấy thường xuyên qua đó chơi
với cu Bin. Hôm đó An cũng sang chơi thì em và ba mẹ tới. Gặp An, em ấn tượng với
giọng nói miền Bắc rất nhẹ nhàng và tình cảm. Em và An đều cùng tuổi với nhau, năm
nay đều học lớp 5, chuẩn bị bước sang lớp 6.
Lần gặp đó em rất quý mến An vì nụ cười rất tươi và ngọt ngào. Hôm đó An ở lại ăn cơm
với nhà bác cả. Em và An đã cùng nhau vào bếp xem bác làm món sườn xào chua ngọt.
Hai đứa rất thích thú ngắm nhìn bác và thi thoảng lại nhìn nhau cười.
Mái tóc của An dài và mượt, dài hơn tóc của em nhiều và tết bím ở hai bên nhìn như cô
công chúa xinh đẹp. An rất nhẹ nhàng với những người xung quanh, từ đi lại, ăn nói và
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hành động. Tuy vậy, cô bạn lại rất nhí nhảnh và hay làm trò cho cu Bi chơi. Cu bi cũng
rất quý An và cứ đòi theo An ra ngoài chơi.
Hôm đó An dẫn em sang nhà bạn ấy chơi. Em rất thích thú khi được ngắm nhìn căn
phòng nhỏ xinh đẹp, gọn gàng của An. Tuy đều là con gái nhưng An lại ngăn nắp hơn em
rất nhiều, em thật ngưỡng mộ bạn ấy. Chúng em cùng ra vườn ngắm nhìn từng luống rau
cải đang trổ bắp và cuộn chặt mình, phơi mình dưới ánh nắng của mùa xuân.
An kể về chuyện học tập của bạn và cố gắng đạt danh hiệu học sinh giỏi Toán vào cuối
năm. Em nhìn vào những tấm bằng khen trên tường đã cảm nhận được rằng An là cô học
trò chăm chỉ và học hành giỏi giang. Em rất khâm phục bạn ấy.
An dẫn em ra ngoài cánh đồng lúa bao la, bây giờ lúa đang nhú lên từng cây non và xanh
mướt còn vương lại một chút hơi sương mỏng manh. Em thích ngắm nhìn khung cảnh
này, bên cạnh một người bạn vừa mới quen.
An hứa có dịp sẽ ghé thăm nhà em chơi nếu bác cả về quê. Em cứ hi vọng và hi vọng có
ngày đó, được gặp lại An. Thi thoảng chúng em vẫn gửi thư cho nhau kể về những dự
định và thành tích học tập cho nhau nghe.

HỌC TẬP – LỚP 4 – VĂN MẪU LỚP 4 – VĂN TẢ NGƯỜI LỚP 4

