
 

Văn mẫu lớp 7 

PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ VỀ 

MÙA XUÂN Ở HÀ NỘI – VĂN MẪU 7 

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về mùa xuân Hà Nội. 

Lập dàn ý 

1, Mở bài 

* Giới thiệu chung: 

-Khí hậu miền Bắc chia làm bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. 

-Mùa xuân là mùa đẹp nhất. 

2, Thân bài 

*        Tả cảnh mùa xuân Hà Nội: 

+Khung cảnh thiên nhiên: 

-Bầu trời tươi sáng, không khí ấm áp... 

-Từng đàn én chao liệng báo hiệu mùa xuân đã về. 

-Cây cối rụng iá mùa đông, nay đâm chồi nảy lộc mơn mởn dưới mưa xuân. 

-Mưa xuân li ti như rắc phấn. Gió xuân hây hẩy mát lành, rất dễ chịu... 

-Cỏ non xanh mướt, mặt đất rực rờ nhiều sắc hoa... 

+Khung cảnh sinh hoạt: 

-Phố phường được trang hoàng lộng lẫy đón Tết. 

-Các chợ đông nghịt người mua sắm. 

-Thành phố tràn ngập hoa tươi, đẹp nhất là hoa đào Nhật Tân nôi tiếng... 

-Ngả đường nào cũng tưng bừng, nhộn nhịp... 
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-Con người vui vẻ trong cảnh quây quần, sum họp với gia đình. 

3, Kết bài 

*        Cảm nghĩ của bản thân: 

-Mọi người nô nức rủ nhau đi chơi xuân, lễ chùa, cầu mong một năm mới an khang, thịnh 

vượng. 

-Mùa xuân Hà Nội đẹp vô cùng và khát vọng ấm no, hạnh phúc của người dân cũng đáng 

quý biết bao! 

Bài mẫu 1 

   Khí hậu miền Bắc nước ta chia làm bốn mùa: Xuân, hạ, thu, đông. Mùa nào cũng có 

những nét dẹp riêng nhưng mùa xuân lại có nhiều điều kì thú nhất. 

   Theo quy luât tuần hoàn của tạo hóa, cứ đông tàn thì xuân đến. Trước tết khoảng nửa 

tháng, thời tiết bắt đầu thay đổi.Những trận mưa phùn lạnh lẽo thưa dần rồi ngớt hẳn. Bầy 

trời không còn xám xịt mà đã sáng tươi hơn. Những dải mây trắng hoặc xanh lơ màu 

nước biển lãng đãng trôi. Không khí ấm áp làm cho con người cùng vạn vật lai trào dâng 

nhựa sống, náo nức đón đợi mùa xuân. 

Giữa không trung, chim én từng đàn vun vút lao liệng, báo hiệu mùa xuân sắp bắt đầu . 

Nếu để ý một chút , ta sẽ thấy trên đường những cành lộc vừng, cơm nguội, bàng... đã 

rụng hết lá ven đường, vô số mầm nhỏ xíu đang cựa quậy, muốn xuyên thủng lớp vỏ xù 

xì, thô ráp để nhú ra những búp non, lộc nõn mơn mởn trong mưa xuân. 

Những ngày giáp tết ở Hà Nội rộn ràng và náo nức lạ thường! nên vui ngời lên trong ánh 

mắt trẻ thơ, trong dáng điệu tấp nập của người đi sắm Tết, trong sự thay đổi nhanh chóng 

của gương mặt phố phường. Nhà cửa đươc trang hoàng lộng lẫy bằng sắc màu rực rỡ của 

đèn, hoa, của những tấm băng rôn đỏ với dòng chữ vàng: Chúc mừng năm mới có vẽ 

những cánh đào, cánh mai, hay những chiếc đèn lồng xinh xắn. 

Các chợ lớn nhỏ trong thành phố đều đông nghịt người. Chợ Đồng Xuân, chợ Ngọc Hà, 

chợ Bưởi, chợ Mới Mơ, chợ Ô Cầu Dền... người mua, kẻ bán chen chúc, sôi đông, ồn ào. 

Chợ Tết có một sức hấp dẫn ghê ghớm. Người ta đi chợ Tết để được đắm mình vào cái 

không khí đặc biệt một năm chỉ có một lần, để sắm Tết và để xem thiên hạ đua nhau sắm 

Tết. Hơn thế nữa, đi chợ Tết để được thỏa thích ngắm nhìn bao nhiêu của ngon vật lạ của 

quê hương, đất nước. 

Cùng với việc sắm Tết, người Hà Nội luôn nghĩ đến hoa. Có thể nói là người Hà Nội yêu 

hoa và có thú chơi hoa có từ lâu đời. Từ ngày hai tám cho đến sáng ba mươi Tết, các ngả 

đường từ nội ô ra ngoại thành, dòng người và xe nườm nượp nối nhau không dứt. Họ tìm 
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đến các làng hoa nổi tiếng như Ngọc Hà, Hữu Tiệp, Nhật Tân, Nghi Tàm... để mua đào, 

mua quất và những loại hoa khác. Trong ba ngày Tết bất luận giàu hay nghèo, nhà nào 

cũng có một chậu cúc, một cành đào, một bình hồng nhung hoặc mấy cây hải đường hoa 

nở đỏ chói cho vui cửa vui nhà, làm thêm vẻ tưng bừng của Tết. 

Đứng trước những vườn đào, vườn quất và những khu vườn có hàng trăm loài hoa đang 

nhởn nhơ đón nhận làn mưa xuân tươi mát, ta sẽ thấy trong tâm hồn dâng lên một niềm 

hạnh phúc vô bờ. Trái tim ta hân hoan cất lời cảm ơn Tạo hóa đã ban cho mặt đất một sức 

sống bất diệt và hào phóng tặng cho con người những món quà vô giá từ thiên nhiên 

muôn màu muôn sắc. 

Trong dịp Tết, còn gì thú vị bằng được cùng với những người thân yêu dạo chơi dưới 

mưa xuân êm ái giăng giăng đầy trời một màn bụi nước li ti, mơ hồ như sương như khói. 

Mưa xuân làm cho cảnh vật chở nên huyền ảo và thơ mộng. Hồ Gươm, cầu Thê Húc, đền 

Ngọc Sơn, Tháp Rùa... hồ Tây, hồ Trúc Bạch với chùa Trấn Quốc và con đường Thanh 

Niên chạy lên phía Nghi Tàm cũng những hàng cây mái phố nhấp nhô đều nhạt nhòa, 

thấp thoáng trong mưa xuân. 

   Đầu xuân, trời đất vẫn còn se se lạnh. Làn nắng xuân mới hé chỉ đủ làm ửng hồng đôi 

má trẻ thơ và lóng lánh những giọt sương đọng trên lá cây hoặc vạt cỏ xanh mướt ven 

đường. Ra Giêng ngày rộng tháng dài, người người nô nức rủ nhau đi chơi xuân, đi chùa 

hay dự lễ hội ở những vùng lân cận để cầu một năm mới an lành. Đẹp biết mấy là mùa 

xuân Hà Nội! Quý biết mấy là khát vọng ấm no, hạnh phúc của người dân Thủ đô mỗi 

lúc Tết đến, xuân sang! 

Bài mẫu 2 

   Mùa xuân về là dịp đầu năm mà người ta có thể gặp mặt người thân của mình, vui chơi 

lễ hội trong những ngày lễ lớn của đất nước. Mỗi dịp tết đến xuân về cảnh sắc trời như 

được khoác lên mình màu áo mới. Mặt người cũng như tô thêm phấn má hồng xinh, ai 

nấy nô nức ra đường với áo quần đủ màu sặc sỡ. Mỗi khi mùa xuân đến là biết bao nhiêu 

cảm xúc dâng trào trong lòng người. 

   Khoảnh khắc mùa xuân sang là khoảnh khắc mở đầu một năm mới. Lòng người như 

rộn rã hơn, vui mừng hơn đón một năm mới an khang thịnh vượng. Ai cũng mong năm 

cũ qua đi mang theo những buồn vui ái ố và năm mới bắt đầu bằng tiếng cười, bằng 

những ánh mắt yêu thương trao nhau. 

Trên khắp các khu chợ trung tâm, những cành hoa đào được trưng bày ra bán. Có những 

cây cao lớn và có cả những cây nhỏ để bàn, cây nào cây nấy đầy những hoa. Cánh hoa 

phơn phớt hồng như mặt người con gái thẹn thùng e ấp. Bên kia những cành quất sai trĩu 

những quả như thể hiện được sự sung túc, con đàn cháu đống sum họp quấn quýt bên 

nhau. Bên này bán lì xì, bên kia bán đèn nháy trang trí. Màu đỏ, màu vàng cứ làm nổi lên 

https://doctailieu.com/van-mau-lop-7-c706


 

Văn mẫu lớp 7 

khung cảnh chợ xuân khiến cho lòng tôi như náo nức, hồi hộp chào đón một năm mới với 

nhiều điều may mắn. 

Nói đến mùa xuân Hà Nội người ta không thể nào quên cái mưa xuân lấm tấm nhẹ bay, 

mưa nhỏ như hạt bụi gió thổi mưa phùn bay. Mưa bay trên tóc người thiếu nữ tuổi xuân 

thì, bay trên gánh hàng rong người bà lưng đã còng theo năm tháng. Mưa thấm đẫm đôi 

tay người đàn ông bóc vác. Mưa trên đường về nhà, mưa qua ngõ này, mưa ghé thăm sân 

nhà ai đang quét đi những lá rụng. 

   Mùa xuân về đất trời thay sắc, những người bà lưng còng với gánh hàng rong được 

nghỉ ngơi, những bác công nhân bóc vác có những phút giây tận hưởng thành quả lao 

động suốt một năm bên gia đình. Xuân về lòng ai cũng náo nức vui mừng khó tả. Xuân 

không chỉ đẹp trong đất trời mà còn đẹp trong lòng người. 
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