
 

Văn mẫu lớp 7 – Văn tự sự và miêu tả 

 KỂ VỀ TÂM TÌNH CỦA CÂY LÚA - VĂN MẪU 7 

Đề bài: Em hãy kể về tâm tình của cây lúa. 

Bài mẫu 1 

   Tôi là cây lúa. Họ hàng nhà lúa chúng tôi có mặt ở nhiều nơi trên thế giới đã mấy ngàn 

năm nay. Từ thuở xa xưa, tổ tiên chúng tôi đã gắn bó thân thiết với con người. Bằng hạt 

gạo - hạt ngọc của trời ban cho. Lang Liêu đã làm nên bánh chưng, bánh giầy, tượng 

trung cho Trời và Đất - để kính dâng lên các bậc Tiên Vương và mừng thọ vua Hùng. 

Cuộc đời cây lúa chúng tôi gắn liền với niềm vui, nỗi buồn của con người. 

   Chúng tôi lớn lên từ những hạt thóc giống chín mẩy, vàng ươm. Sau mấy tháng nằm 

nghỉ ngơi trong bồ lúa, anh em chúng tôi được đem ra ngâm vào nước ba sôi hai lạnh. 

Nước ấm làm chúng tôi tỉnh hẳn người. Sự sống trong chúng tôi bừng dậy. Chúng tôi 

uống no nước và rồi vài ngày sau, những chiếc rễ trắng tinh đã nhú ra. Một sớm mai 

hồng, chúng tôi được đem gieo trên những mảnh ruộng phẳng như chiếu trải. Mùi bùn 

ngai ngái khiến chúng tôi ngây ngất. Ánh nắng ấm áp bạn ngày, làn sương mát dịu ban 

đêm giúp chúng tôi nảy mầm đâm lá thành những cây mạ xinh xinh. Có bác nông dân 

chăm sóc chúng tôi kĩ lắm. Đủ nước, đủ phân nên chị em chúng tôi lớn nhanh như thổi, 

chẳng mấy chốc đã ra dáng những cây mạ trưởng thành. 

Thế rồi vào một ngày đẹp trời, chúng tôi được nhổ lên, bó thành từng bó. Từ đó, chị em 

chúng tôi bước qua một giai đoạn mới của cuộc đời: từ cây mạ biến thành cây lúa. Cứ vài 

ba dảnh mạ được cấy thành một gốc. Gốc này cách gốc kia mỗi chiều chừng ba tấc. Đang 

quen sống quây quần ấm áp bên nhau, giờ bị tách riêng ra, lúc đầu chúng tôi cảm thấy 

trống trải và lạnh lẽo. Phải mất chừng hơn tuần, chúng tôi mới bén rễ trên đất mới. màu 

xanh của lá thẫm dần và thân thể chúng tôi cứng cáp hẳn lên. Bộ rễ cần cù hút màu mỡ 

nuôi cây. Dần dà, chúng tôi đã trở thành những bụi lúa đầy đặn và tươi tốt. Bụi nọ mọc 

sát bên bụi kia tạo thành một tấm thảm xanh mênh mông, mỗi khi gió thổi qua lại dập 

dờn như sóng biển. 

Ngày tháng trôi qua, chúng tôi đã thành lúa thì con gái và được chăm sóc kĩ lưỡng hơn. 

Các cô bác nông dân thường xuyên nhổ cỏ, bón phân, xịt thuốc trừ sây rầy phá hoại lúa 

nên sức khỏe của chúng tôi rất tốt. Một hôm, trong gió sớm thoang thoảng mùi thơm ngọt 

thật dễ chịu. Đầu bờ, có tiếng reo vui: Ồ, lúa đã làm đòng rồi đây này, bà con ơi! Rồi 

những bàn tay vuốt ve trìu mến trên thân lúa. Chúng tôi thầm cảm ơn những bàn tay chai 

sần, rám nắng của người nông dân một nắng hai sương vất vả trên đồng ruộng. 

Bao mồ hôi của họ đã đổ xuống đất này. Họ hàng nhà lúa chúng tôi không phụ ơn người. 

Tháng năm, mùa lúa chín, cả cánh đồng phủ một màu vàng rực như kén tằm. Màu vàng 

https://doctailieu.com/van-mau-lop-7-c706
https://doctailieu.com/van-tu-su-va-mieu-ta.html
https://doctailieu.com/ke-ve-tam-tinh-cua-cay-lua
https://doctailieu.com/ke-ve-tam-tinh-cua-cay-lua


 

Văn mẫu lớp 7 – Văn tự sự và miêu tả 

của nằng, màu vàng của lúa làm sáng cả một vùng quê thanh bình, gợi cảm giác ấm no, 

sung túc. 

Đoàn người tay liềm, tay hái đổ ra đồng gặt lúa. Tiếng cắt lúa soàn soạt, tiếng máy tuốt 

lúa rào rào xen lẫn tiếng nói cười rộn rã. Âm thanh náo nức vang khắp cánh đồng. Theo 

chân người, chúng tôi về với từng sân phơi. Tới đâu tôi cũng thấy những đống lúa như 

những đống vàng cao ngất - sản phẩm của một vụ mùa bội thu. Quang cảnh xóm làng 

thật nhộn nhịp và trong lòng chúng tôi cũng trào dâng một niềm vui khó tả. 

Sau mấy ngày phơi mình dưới ánh nắng vàng chói chang, chúng tôi được quạt sạch rồi đổ 

vào bồ, vào vựa. Có chúng tôi, người nông dân sẽ có được nhiều thứ hàng hóa cần thiết 

phục vụ cho đời sống. Chính chúng tôi đã tạo nên những ngôi nhà ngói mới, thay thế 

những mái tranh nghèo. Bộ mặt nông thôn ngày một tươi đẹp hơn là nhờ sự đóng góp 

không nhỏ của họ hàng nhà lúa chúng tôi. 

   Chúng tôi vui sướng vì đã giúp ích cho con người. Nhân đây, chúng tôi xin gửi đến các 

bạn học sinh lời nhắn nhủ chân thành đã có cách đây hàng ngàn năm: 

   Ai ơi bưng bát cơm đầy, 

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. 

Bài mẫu 2 

   Tôi là một người bạn vô cùng thân thiết của người dân Việt Nam, tôi không chỉ cung 

cấp nguồn thực phẩm cho bữa ăn của con người mà còn mang lại rất nhiều dinh dưỡng, 

chất xơ, vitamin cho sức khỏe của con người. Ngày nay, khi nền kinh tế ngày càng phát 

triển, tôi không chỉ phục vụ cho nhu cầu của người dân trong nước nữa mà còn có giá trị 

xuất khẩu cao, mang lại nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước, góp phần cả thiện cuộc sống 

của người nông dân. Nói đến đây các bạn đã đoán ra tôi là ai chưa? Đúng vậy, tôi là một 

cây lúa. 

   Tôi làm bạn với người nông dân Việt Nam từ rất lâu đời rồi, từ thế hệ này sang thế hệ 

khác, người nông dân luôn coi là cây lương thực chủ lực của đất nước, sản xuất và canh 

tác chính là hoạt động chính trong cuộc sống của người dân Việt Nam, vì vậy mà mọi 

người gọi Việt Nam là một quốc gia gốc nông nghiệp. Từ thời Hùng Vương dựng nước 

tôi đã xuất hiện, nhưng khi ấy kĩ thuật trồng trọt, canh tác của người dân chưa cao nên 

năng xuất đạt được cũng không cao, sản phẩm thu được là những hạt gạo cũng chỉ đủ 

cung ứng cho cuộc sống trong một gia đình, cộng đồng mà chưa dư thừa như ngày nay. 

Mọi người gọi tôi là cây lúa nước vì môi trường sinh sống của tôi là dưới nước, để tồn 

tại, phát triển và nuôi dưỡng được những hạt gạo béo mầm thì chúng tôi hấp thu rất nhiều 

nước, cũng vì vậy mà mỗi khi ruộng cạn thì những người nông dân sẽ phải mang gầu 

nước hoặc xòng nước ra đồng tát nước vào ruộng cho chúng tôi. Nhờ sự chăm sóc chu 
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đáo của những người nông dân thì chúng tôi mới có thể sinh trưởng tốt và cho năng xuất 

lúa cao. Trước tiên, tôi sẽ nói về hình dáng, đặc điểm của mình để các bạn có thể dễ dàng 

nhận diện ra tôi. 

Quá trình phát triển của tôi kéo dài từ năm đến sáu tháng, mới đầu chúng tôi chỉ là những 

cây mạ nhỏ bé được con người trồng trên ruộng thông qua một hoạt động là cấy. Tôi 

quên chưa nói đến quá trình làm đất, để tiến hành trồng chúng tôi trước hết ruộng phải 

được cày bừa để lớp đất dưới ruộng tơi lên nước trong ruộng cũng phải ngập mặt ruộng, 

làm cho đất nhuyễn ra, có như vậy khi cấy chúng tôi mới không bị gãy gập. Chúng tôi 

được những người nông dân cấy thành hàng thẳng tắp, sau khi cấy xong thì chúng tôi sẽ 

được người nông dân chăm sóc rất tận tình, từ cung ứng đủ nước, bón phân… 

Trong quá trình phát triển chúng tôi cũng bị bệnh, đó là khi sâu bệnh cắn phá, chuột đồng 

cắn thân làm chúng tôi vô cùng đau đớn và không thể phát triển được, cũng có khi những 

cây lồng vực phát triển lấn át không gian sống của chúng tôi, khiến chúng tôi phát triển 

vô cùng còi cọc. Những lúc như vậy thì những người nông dân sẽ chăng chuột bằng 

những tấm ni lông, phun thuốc trừ sâu mà nhổ những cây lồng vực khỏi không gian sống 

của chúng tôi. Biết ơn những người nông dân nên chúng tôi cố gắng phát triển cho sản 

lượng lúa cao nhất. 

Giai đoạn tiếp theo trong quá trình phát triển của tôi đó chính là thời kì làm đòng, đó là 

khi chúng tôi phát triển ra những bông lúa non, và lúc này chính là giai đoạn tôi bị chuột 

và sâu hại cắn phá mạnh nhất, sau thời kì làm đòng chính là lúc chúng tôi đơm bông, 

những bông lúa non nặng trĩu, tỏa hương thơm mát khắp không gian, đây chính là giai 

đoạn chúng tôi phát triển nhanh nhất, cũng vì vậy mà con người gọi thời kì này của 

chúng tôi là thời kì con gái. Tầm dăm bữa nửa tháng sau thì những bông lúa sẽ chín, đây 

là thời điểm có thể thu hoạch. 

Những người nông dân tiến hành cắt chúng tôi về nhà, sau đó tuốt lúa ra khỏi thân, những 

hạt lúa béo mầm được phơi sấy rất cẩn thận, sau đó để phục vụ cho bữa ăn thì phải qua 

một công đoạn nữa, đó chính là tách vỏ, những người nông dân thường cho chúng tôi vào 

cối say để đập dập, tách những vỏ trấu ra, sót lại là những hạt gạo trắng tinh. 

   Tôi có rất nhiều công dụng, ngoài dùng để nấu cơm thì tôi còn là những nguyên liệu để 

làm bánh, làm phở, làm thuốc…vô cùng đa dạng, ngày nay chúng tôi còn được con người 

xuất khẩu sang các nước ngoài và nhờ vậy mà thu được nguồn ngoại tệ lớn, điều đó làm 

chúng tôi rất vui, chúng tôi tự hứa sẽ cố gắng để phát triển hơn thế nữa. 

Bài mẫu 3 

   Tôi là một loại thực phẩm rất quan trọng và không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của 

con người, tuy tôi nhỏ bé nhưng công dụng của tôi thì vô  cùng lớn đấy nhé, bạn đoán thử 

xem tôi là ai nào?Đúng vậy, tôi là một cây lúa. 
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   Tôi được các bác nông dân gieo trồng từ những hạt thóc, tôi nảy mầm thành những cây 

mạ nhỏ thân xanh, lá xanh mướt. Sau khi tôi đã cao chừng một gang tay của người lớn thì 

tôi lại được các bác nông dân nhổ lên, mang đi trồng ở những khu ruộng mới, người ta 

gọi đó là cấy.Chúng tôi, những cây mạ nhỏ được cấy một cách cẩn thận theo hàng lối 

thẳng tắp, đồng đều, giữa chúng tôi có một khoảng cách nhỏ, đó chính là không gian để 

chúng tôi sau này phát triển cho tốt hơn. 

Trong quá trình phát triển chúng tôi cần rất nhiều nước, vì vậy các bác nông dân luôn cẩn 

trọng tát nước, xòng nước vào ruộng cho chúng tôi. 

Ngoài ra, các bác nông dân còn thường xuyên cung cấp cho chúng tôi nguồn dinh dưỡng 

để thúc đẩy chúng tôi phát triển nhanh và tốt hơn: đó chính là phân bón, đạm lân… Mỗi 

khi đạm lân được rắc xuống, chúng tôi hấp thụ rất nhanh và nhanh chóng vươn lên thành 

một cây lúa trưởng thành và có thể thu hoạch. Lúc này thì chúng tôi không còn màu xanh 

như khi còn là một cây mạ nữa mà đã chuyển thành màu vàng, thân của tôi cũng cao hơn, 

vững chắc hơn, tôi uốn cong mình để nâng đỡ, bảo vệ những bông lúa vàng ươm, chắc 

mẩy , nặng trĩu bông. 

Khi chúng tôi đã trưởng thành, mọi người gọi chúng tôi là lúa đang “ thì con gái” đấy, 

nghĩa là lúc ấy chúng tôi đang vào mùa chín, có thể thu hoạch được, khắp thân tỏa ra 

hương lúa chín thoang thoảng, dịu ngọt.Để chúng tôi sinh sôi và phát triển cao lớn như 

vậy các bác nông dân đã phải rất cực nhọc, vất vả. Khi bị những loài sâu, hay những con 

ốc bưu vàng xâm hại, ăn lá, ăn đòng chúng tôi đã rất đau đớn, nếu không loại trừ được 

mấy loài sâu này thì chúng tôi sẽ bị ăn hết lá, không thể phát triển được nữa. Khi ấy, các 

bác nông dân đã phun thuốc sâu cho chúng tôi, cần mẫn bắt từng con ốc ẩn sâu dưới lớp 

bùn dưới thân của chúng tôi.Sau khi các loài sâu, loài  ốc bị tiêu diệt hết, chúng tôi lại 

vươn lên phát triển mạnh mẽ, đâm chồi, nảy đòng rồi cuối cùng phát triển thành những 

bông lúa to tròn, chắc mẩy. 

Ngoài ra, đôi khi chúng tôi còn chịu đau đớn hơn khi bị chuột đồng phá hoại, nhất là khi 

chúng tôi đã vào mùa thu hoạch thì những loài chuột đáng ghét này lạ càng hoạt động 

mạnh hơn, chúng cắn vào thân, ăn hết những bông lúa làm chúng tôi trở nên xơ xác, vô 

cùng đau đớn. 

Những loài cỏ dại, hay còn được các bác nông dân gọi là cỏ lồng vực cũng mọc lan vào 

nơi chúng tôi sinh sống, bị chen lấn không gian để phát triển, chúng tôi không phát triển 

nhanh được. Những lúc như vậy, các bác nông dân lại một lần nữa dùng những mảnh ni 

lông lớn chăng quanh ruộng để loài chuột không thể vào phá hoại, cắn phá chúng tôi 

được nữa. Những cây cỏ lồng vực thì các bác cẩn trọng nhổ từng cây vì nhìn từ xa những 

cây cỏ này rất giống với những cây lúa chúng tôi. Chúng tôi đều rất biết ơn và yêu quý 

những người nông dân cần mẫn, tốt bụng ấy, để báo đáp công ơn chăm sóc, nuôi dưỡng 

ấy, chúng tôi đã cố gắng vươn mình lên phát triển thật tươi tốt, mang lại những hạt lúa 

thơm ngon nhất. 
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Khi được thu hoạch về nhà, các bác nông dân đã khéo léo tách hạt ra khỏi thân chúng tôi, 

những hạt thóc ấy được mang đi chế biến,còn những thân cây của chúng tôi thì được phơi 

khô, rồi đem bện chổi, dùng làm nguyên liệu đốt lửa để đun nấu. Chúng tôi cảm thấy rất 

vui vì bản thân mình mang lại nhiều lợi ích cho con người. 

Chúng tôi mang đến cho con người những bát cơm trắng thơm phức, làm cho bữa ăn của 

con người trở lên ngon miệng hơn, cung cấp nhiều tinh bột và các chất dinh dưỡng khác 

có thể nuôi dưỡng cơ thể. Trong bữa ăn hàng ngày có thể không có thịt, cá hoặc trứng 

chứ không thể thiếu đi chúng tôi, những hạt cơm thơm ngon không chỉ cung cấp dinh 

dưỡng cho cơ thể mà còn mang lại cho con người một nguồn năng lượng để có thể làm 

việc, học tập trong suốt một ngày dài. 

Sự thông minh, sáng tạo của con người càng làm cho chúng tôi thêm hữu ích hơn với 

cuộc sống của con người. Những hạt thóc sau khi được thu hoạch sẽ được đem đi chế 

biến thành những sản phẩm khác nhau, mang nhiều hương vị tươi ngon, phục vụ mục 

đích của con người. 

Chúng tôi có thể được say ra thành bột để làm các loại bánh như: bánh gạo, bánh rán, 

bánh mì, bánh trôi nước…hoặc làm ra các loại thực phẩm khác như: bún, mì gạo, bánh 

đa…., khi mang chúng tôi ủ lên men lại chế biến ra rượu, dấm, mẻ. 

Cùng với sự phát triển của xã hội, con người ngày càng phát hiện ra nhiều công dụng của 

chúng tôi. Những năm gần đây, chúng tôi còn được xuất khẩu sang nước ngoài, mang lại 

cho đất nước một nguồn thu lớn. Được phục vụ cho nhiều nhu cầu của con người làm 

chúng tôi thấy tự hào về bản thân, là động lực để chúng tôi nỗ lực phát triển nhanh nhất, 

tốt nhất, mang lại cho người nông dân sớm tối chăm sóc, nuôi dưỡng chúng tôi một mùa 

màng bội thu, năng suất nhất. 

Để cho thu hoạch những hạt lúa chín, để phục vụ cho nhu cầu ăn uống hàng ngày của các 

bạn, những người nông dân đã phải rất vất vả một nắng hai sương để chăm sóc chúng tôi, 

bản thân chúng tôi cũng phải đối mặt rất nhiều khó khăn, từ thời tiết, sâu bệnh mới có thể 

phát triển và sản xuất được ra những hạt thóc quý giá. Vì vậy, tôi rất hi vọng các bạn trân 

trọng thành quả của chúng tôi, sử dụng chúng tôi hợp lí, có mục đích, đừng lãng phí 

chúng, vì như vậy sẽ khiến chúng tôi rất buồn. 

   Được phục vụ cho con người là niềm vui, niềm hạnh phúc, cũng là trách nhiệm, công 

việc hàng ngày của tôi. Sự quan tâm của con người, sự nỗ lực phát triển của chúng tôi, tôi 

tin mình sẽ ngày càng làm ra được nhiều sản phẩm, ngày càng phục vụ, hỗ trợ đắc lực 

cho những nhu cầu của con người. 
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