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Những bài văn mẫu hay nhất chủ đề Viết thư kể về tình hình học tập của lớp em - 

Để học tốt môn Văn lớp 4. 

Đề bài: Lớp em vừa có một bạn theo gia đình chuyển đi xa. Em hãy viết thư thăm bạn và 

kể tình hình học tập của lớp cho bạn biết. 

Bài văn viết thư hay nhất kể về tình hình lớp em cho bạn 

Nghệ An, ngày 20 tháng 5 năm 2015 

Gửi Hà Thương thân mến! 

Thư xuống dòng tiễn cánh thư đi, Hà Thương thân yêu của tớ, khi cậu nhận được bức thư 

này thì cậu sẽ biết được tớ nhớ mong cậu đến nhường nào. 

Hà Thương à! Thư của cậu gửi đến tớ đã nhận được tuần trước rồi, nhưng hôm nay rảnh 

rỗi tớ mới có dịp biên thư lại cho cậu. Tớ biết rằng cậu cũng nhớ tớ rất nhiều phải không. 

Đã 2 năm rồi nhỉ, từ ngày cậu theo ba mẹ vào Đà Lạt sinh sống chúng minh không gặp 

lại nhau thêm một lần nào nữa. Bây giờ cậu có cao và béo lên chút nào không nhỉ? Trong 

tâm trí của tớ Hà Thương mãi là cô tiểu thư bé nhỏ, xinh xắn, miệng lúc nào cũng nở nụ 

cười thật tươi. Cậu chẳng bao giờ làm người khác buồn lòng, còn tớ thì ít nói và ít cười. 

Vậy mà hai đứa mình lại trở thành bạn thân chứ, chắc là tụi mình có duyên phải không. 

Nhưng bây giờ cậu xa tớ rồi, liệu rằng chúng mình có duyên gặp lại không nhỉ. 

Hôm trước cậu báo với tớ rằng cậu được đi thi học sinh giỏi môn Toán đúng không, đã 

biết kết quả chưa. Tớ nghĩ cậu sẽ đạt điểm cao đó, vì cậu học giỏi nhất lớp 3A ngày đó 

mà. À dạo này cậu có còn sợ sâu như hồi ở quê nữa không. Tớ còn nhớ ngày đó, mỗi lần 

hai đứa mình đi hái trộm khế nhà hàng xóm, những con sâu khế màu xanh, to ơi là to. 

Cậu hét toáng lên khiến bà hàng xóm ra đuổi, thế là khế chẳng hái được quả nào mà còn 

bị bắt quả tang. Hì, ngày đó đúng là vui và đáng nhớ thật Hà Thương nhỉ. Tớ sẽ không 

quên những năm tháng chúng ta còn học chung lớp, đi học chung đường đâu. 

Ba mẹ cậu vẫn khỏe cả chứ, chứng đau lưng của ba cậu dạo nào có đỡ hơn không. Cậu 

vẫn luôn tâm sự chuyện ba mẹ cho tớ nghe, tớ biết cậu lo và thương cho ba lắm. 

À tớ kể cho cậu nghe một bí mật nhá, cậu còn nhớ thằng Tèo học lớp 3B ở xóm dưới 

không. Thằng Tèo dạo này nó to lớn, phổng phao lắm, không bé choắt như ngày xưa đâu. 

Cậu mà gặp lại nó là không nhận ra đâu, có khi còn gọi nó bằng anh ấy chứ. Hì hì! 

Tớ còn giữ của Hà Thương một chiếc bút mà ngày rời đi cậu tặng cho tớ đó. Cậu thấy tớ 

có giỏi không, vì tớ vẫn luôn gặp lại Hà Thương mà. Ngày đi, hai đứa ngồi yên lặng cạnh 

nhau, cùng hứa sẽ học thật giỏi, Hà Thương ước sau này làm bác sĩ, còn tớ chỉ muốn làm 

nghề gì được đi nhiều nơi, và sẽ đến được Đà Lạt, nơi cậu sinh sống nữa. Hãy cố gắng Hà 
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Thương nhé, tớ cũng đang cố gắng nè. Cuối năm nay tớ được đi thi học sinh giỏi Văn đó, 

vì tớ thích học Văn nhất mà. 

Mùa này ở trong Đà Lạt chắc mát lắm cậu nhỉ, ở quê mình nắng nóng lắm, tớ đen hết da 

rồi này, vì cái tội buổi trưa hay đi lang thang với đám con nít trong xóm. Gặp lại không 

biết cậu nhận ra tớ nữa không. 

Bao giờ cậu rảnh cậu về chơi nhà ông bà nội nhé, khi đó tớ sẽ được gặp lại cậu. 

Mẹ tớ gọi xuống ăn cơm rồi, tớ dùng bút nhé. Cậu nhớ biên thư lại cho tớ nhé 

Thân!      

Phong Linh 

Những bài văn mẫu viết thư gửi bạn của học sinh lớp 4 

Bài mẫu 1: 

Thanh Tâm, ngày 8 tháng 10 năm 2012 

Đức Anh thân mến! 

Mới chỉ xa nhau vài tháng thôi mà sao tớ thấy nhớ cậu quá. Hôm nay, thay mặt cả lớp, 

mình có lời hỏi thăm tới cậu. 

Đức Anh ơi, dạo này cậu thế nào? Sức khỏe ra sao? Học tập tốt chứ? Bố mẹ vẫn làm ở 

công ti cũ chứ? Bé Bi lên lớp Một rồi phải không? Còn mình, mình vẫn khỏe, học tập tốt. 

Về tình hình của lớp chúng mình diễn ra khá tốt. Từ khi vắng cậu, lớp chỉ mất đi nụ cười 

của cậu nhưng vẫn vui. Lớp mình vẫn ngoan nhưng nghịch ngợm lại ở hạng nhất nhì của 

trường. Phong trào học tập của lớp tớ ngày càng lớn.. Lớp mình được cô giáo chủ nghiệm 

là cô Mây chia thành 4 tổ. Cô nói với bọn mình là nhóm nào có thành tích học tập cao 

nhất, cô sẽ có quà. Giờ ra chơi, lớp trưởng nhắc chúng mình chơi những trò chơi lành 

mạnh. Ngoài thời gian học ở lớp, cô Mây còn cho chúng tớ học thêm ở nhà cô Hồng ở 

các buổi chiều, nhờ vậy, trong học kì vừa rồi chúng tớ có thành tích học tập tốt nhất và 

được cô hiệu trưởng khen, làm gương cho chi đội khác. Tình hình của trường cũng thay 

đổi khá nhiều. Tuần trước nhà trường vừa tổ chức cuộc thi văn nghệ rất hay và đặc sắc. 

Ban giám khảo đã rất khó khan mới tìm ra các lớp đoạt giải. Kết quả này thật khiên mọi 

người bất ngờ. Giải nhất thuộc về lớp 5A; giải nhì thuộc lớp mình và giải ba thuộc về lớp 

3A. Sau đó hai ngày, nhà trường lại phát động chương trình: "cây xanh, bảo vệ môi 

trường" đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều học sinh. Ngay trước và sau trường, 

chúng tớ đã trồng rất nhiều cây xanh. Cậu hãy tưởng tượng đi, chỉ vài năm nữa thôi, 

trường tớ sẽ có rất nhiều cây che bóng mát. 
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Thôi, thư đã dài, đêm đã khuya, tớ dừng bút đây. Lần sau nhớ viết thư cho tớ nhé. Chúc 

cậu học giỏi, mạnh khỏe. Tạm biệt cậu. 

Bạn thân của cậu 

Hậu            

Nguyễn Xuân Hậu 

Bài mẫu 2: 

Hoàng Hải thân mến! 

Từ ngày cậu theo gia đình chuyển về Nha Trang đến nay, mình không nhận được tin tức 

gì của cậu cả. Mình nhớ cậu lắm. Sáng nay, bỗng có một phong thư lạ, mở ra xem, hóa ra 

là thư cậu. Mừng quá! Mình vội viết thư hồi âm cho cậu đây! 

Hải ơi! Từ ngày về trường mới tới nay cậu học tập ra sao? Có còn giữ ngôi vô địch môn 

Toán như hồi ở Hà Nội không? Nếu có ai đó cướp mất chức vô địch của cậu thì mình 

buồn lắm. Nhưng nói thế cho vui chứ thiên hạ còn lắm người tài giỏi hơn mình, có phải 

thế không Hải? Sức khỏe của cậu dạo này thế nào rồi? Vẫn như cái “đầu máy xe lửa” ấy 

chứ? Còn hai bác và em Tú Trinh có khỏe không? 

Riêng mình, việc học hành vẫn bình thường như hồi cậu ở đây. Mình với con bé Lệ 

Khanh vẫn so kè nhau hàng tháng. Khi thì đứa này nhích lên đứng trước đứa kia, khi thì 

ngược lại. Có nhiều lúc đứt cả hơi mà không dám buôn. Vậy mà thú vị phải không Hải? 

Về sức khỏe, không nói chắc Hải cũng rõ. Mình dây, lều khều như tay nghiện ma túy 

nhưng được cái chưa bao giờ hắt hơi sổ mũi… 

Còn chuyện này nữa. Hôm thi đấu bóng đá giữa hai đội lớp 5A và lớp 5B, mình cao nhất 

đội, lại có đôi “bàn tay nhựa” của thủ thành Minh Quang nên mình được phân công vị trí 

thủ môn, trông cũng oai ra phết. Các bạn gái trong lớp nói đùa là: "Thân gầy, ốm yếu, 

nhẹ người dễ bay cao bay xa,.. chỉ sợ nhé quá dám bay đi theo bóng lắm đó”. Không ngờ 

lời nói đùa ấy ứng nghiệm vô cùng. Ở hiệp hai, đội mình đang dẫn trước 1-10. Đội bạn 

vùng lên phản công quyết liệt. Một quả bóng sấm sét do thằng “Hùng xe tăng” sút đúng 

vào giữa cầu môn. Hải nhớ không? Mình lao ra bắt gọn quả bóng, lăn hai vòng. Mình cứ 

tưởng lăn ra ngoài, nào ngờ cú lăn “nghệ thuật” của mình đã vô tình gỡ hòa cho đội bạn. 

Lúc đó mình buồn và xấu hổ vô cùng. May mà có Hải vỗ về an ủi và thông cảm cho 

mình. 

Thôi, thư đã dài rồi hẹn lần sau nhé! Mình chúc đại gia đình Hải hạnh phúc. 
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