
Tuyển tập văn mẫu tả con chó hay và ngắn gọn nhất 

    Trong chương trình học môn Văn từ lớp 2 đến lớp 9, văn miêu tả ở mỗi khối lớp lại có 

những chủ đề, yêu cầu đa dạng, đòi hỏi khả năng tư duy ngôn từ và cách hành văn khác 

nhau. 

    Sau đây, Đọc Tài Liệu xin tổng hợp lại những bài văn mẫu tả con chó hay nhất, ngắn 

gọn và đầy đủ ý tuyển chọn từ các khối lớp từ lớp 2 đến lớp 9, giúp học sinh tham khảo 

và vận dụng vào bài làm của mình tốt hơn. 

Bài văn tả con chó lớp 2 đáng yêu nhất 

Tả chú chó tên Giôn 

    Nhà em nuôi một chú chó rất đẹp, em đặt tên là Giôn. Năm nay, Giôn 1 tuổi. Giôn có 

bộ lông trắng dài mượt và điểm những cụm lông màu vàng sậm. Giôn có vóc dáng nhỏ 

nhắn, nhanh nhẹn. Giôn đi hai chân rất khéo và săn lùng chuột thật giỏi. Em đi học về, 

Giôn mừng rỡ nhảy bằng hai chân sau ra đón em và dùng hai chân trước bắt tay em. 

     Đôi tai Giôn xinh như hai lá mít, mềm mại rủ xuống, những khi có tiếng động lạ thì 

lập tức vểnh lên nghe ngóng và đôi mắt nhìn khắp xung quanh. Đêm đêm, tiếng sủa đanh 

và vang của Giôn làm cho những tên trộm khiếp sợ. Em rất yêu quý Giôn, em thường cho 

Giôn ăn và tắm cho Giôn. 

 

Bài văn tả chó của học sinh lớp 3 

    Mỗi gia đình ở nông thôn hầu như ai cũng nuôi một hoặc nhiều chú chó với những 

mục đích khác nhau. Chó để làm “bạn”, chó để trông nhà, chó nuôi lớn để bán hoặc chó 

nuôi với mục đích làm thịt. 

    Gia đình em cũng nuôi một chú chó vừa để trông nhà vừa để làm bạn những lúc nhà 

vắng người. Chó được xem là con vật trung thành nhất trong gia đình, dù ở thời điểm nào 

thì nó vẫn luôn trung thành tuyệt đối với chủ. Con chó nhà em cũng vậy, đi đâu nó cũng 

luôn nhớ trở về nhà, không để mọi người phải lo lắng. 

    Chú chó nhà em có màu vàng, đang ở lứa tuổi trưởng thành nên chẳng mấy chốc nó 

lớn rất nhanh. Bộ lông màu vàng hơi cứng không thấm nước giúp hạn chế cái lạnh của 

mùa đông cũng như bảo vệ lớp da bên trong của nó. Đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm 

vào những người đặt chân vào nhà em, nhưng có lẽ mắt của nó sáng nhất vào buổi tối. Vì 

thông thường chó hoạt động tối nhiều hơn ban ngày nên đặc tính này hoàn toàn đúng đắn. 

    Cái mõm của nó đen và dài, giúp cho tiếng sủa vang hơn cũng như ăn uống dễ dàng 

hơn. Chú chó gia đình em hiền lắm, cứ nằm ngoan ngoan ở góc nhà, chẳng cắn ai bao 
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giờ. Nhưng khi thấy người lạ bước vào nhà nó sẽ sủa vang lên inh hỏi như báo trước cho 

chú nhà có người lạ đang vào nhà. 

    Cái đuôi cong tỡn, mỗi khi chú chó chạy cứ ngoe nguẩy từ bên này sang bên khác 

trông thật đáng yêu. Lúc chạy chú chó này chạy rất nhanh khiến em có cảm giác như nó 

đang bay khỏi mặt đất. Có lẽ vì do chiếc chân nhỏ nhắn và thon gọn sẽ giúp cho nó di 

chuyển một cách tiện lợi nhất. 

     Mỗi lần nó ốm lại nằm im một chỗ, thi thoảng rên lên ư ử rồi chũi mũi vào người của 

em. Nó không chịu ăn cơm khi ốm, phải nấu cơm thật ngon thì nó mới ăn. Những lúc như 

vậy em thấy thương chú chó lắm. Còn những lúc khỏe mạnh, chú chó này ăn rất khỏe, ăn 

một cách có trật tự mà không hề làm rơi vãi hạt nào ra bên ngoài. Chính điều này mới 

khiến cho ba em không bao giờ đánh nó, ba không thích con vật nuôi này ăn vung vãi ra 

bên ngoài. 

     Chú chó gia đình em vẫn thường ngồi ở ngoài cổng vào buổi tối để phòng ngừa trộm 

cắp. Khi nó phát hiện ra tiếng động lạ sẽ sủa lên inh ỏi. Mặc dù nó hiền nhưng có trộm thì 

nó sẽ không còn hiền nữa. 

      Em rất yêu quý chú chó gia đình em. Mong sao nó lớn lên thật nhanh hơn nữa. 

 

Văn mẫu tả con chó lớp 4 

      Trong gia đình em, bố và em rất yêu thích động vật. Đặc biệt là bố em, bố rất thích 

chăm sóc và nuôi những con vật nhỏ xinh. Em còn nhớ, cách đây 2 năm, sau chuyến đi 

công tác dài ngày, bố em đã mang về một chú chó con màu đen tuyền còn bé rất đẹp. Từ 

ngày ấy, chú chó trở thành người bạn thân thiết với gia đình em đến tận bây giờ. 

      Ngày hôm ấy, em vẫn còn nhớ em là người xung phong đòi đặt tên cho nó. Bất kỳ cái 

tên nào của bố hay mẹ đều bị em gạt đi và đòi đặt bằng cái tên của mình nghĩ. Bố mẹ em 

khi ấy cũng chỉ cười rồi đồng ý. Từ đó, chú chó nhỏ có tên là Cún - một cái tên vô cùng 

dễ thương. 

      Cún khoác lên mình một bộ lông màu đen tuyền, óng mượt và rất dày. Em rất thích 

xoa đầu và vuốt ve bộ lông mềm mượt ấy mỗi khi chơi đùa cùng Cún. Mỗi lần đến mùa 

rụng lông, ba mẹ em đều dành thời gian để cùng nhau tắm cho nó. Bố em nói làm vậy 

không chỉ là làm sạch bộ lông mà còn tránh để bị đám rận làm tổ trên người nó nữa. Mỗi 

lần tắm, Cún đều rất ngoan ngoãn hưởng thụ chứ chẳng hề bỏ chạy như con chó hàng 

xóm đâu. 
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      Cún nhà em có một đôi mắt sáng có hai cái đốm trắng xinh xinh ở bên trên. Bà nội 

em mỗi lần lên chơi, nhìn thấy nó lại khen là Cún có mắt khôn, giữ nhà được. Mỗi lần 

như vậy, Cún lại nhảy lên rồi chạy vài vòng quanh sân như đang bày tỏ niềm vui vì được 

khen của mình vậy. Đúng như lời bà nói, Cún trông nhà giỏi lắm. Chỉ cần thấy người lạ 

tới gần cổng là nó kêu lên liên tục. Nhưng nếu là khách của bố hay mẹ thì lại ngoan 

ngoãn nằm im trong căn nhà nhỏ của mình. 

      Không chỉ vậy, Cún chạy nhanh và khỏe lắm. Đôi chân trông ngắn thế mà nhanh lắm. 

Mới về vài ngày thôi mà nó đã sớm quen thân với mấy con chó hàng xóm. Mỗi lần cuộc 

thi chạy của chúng diễn ra, Cún đều là người chạy nhanh nhất, bỏ xa những con chó còn 

lại. Mỗi lần em đi học về, đứng từ xa đã thấy Cún đứng chờ ở ngoài cồng rồi. Chỉ cần 

nghe thấy tiếng em gọi là ngay lập tức nó vẫy đuôi mừng rối rít rồi.  

      Cún rất thích được em vuốt ve và nựng má. Mỗi lần như vậy, nó lại lim dim mắt nằm 

ngoan ngoãn, cái đuôi vểnh lên vẫy rối rít. Mỗi lần đến giờ ăn cơm, mẹ chỉ cần gọi tên là 

nó ngoe nguẩy cái đuôi, chạy thật nhanh đến bên bát cơm mẹ mang đến như kiểu ai đó sẽ 

giành mất khẩu phần của nó vậy. Nó ăn rất ngoan, rất khéo không để rơi bất cứ một hạt 

cơm nào ra ngoài đất. Vì thế mà mẹ rất thích cho nó ăn bởi không cần phải quét dọn cơm 

thừa. 

       Em rất yêu quý Cún. Nhờ có Cún mà nhà em luôn an tâm không lo bị trộm cắp. Em 

mỗi ngày sẽ chăm sóc nó cẩn thận để nó khỏe mạnh và chóng lớn. 

***Đọc thêm:  Tả con chó - vật nuôi đáng yêu của gia đình em 

 

Bài văn hay tả chú chó Mi Lu lớp 5 

     Nhà em nuôi rất nhiều con vật như: gà, vịt, mèo, thỏ, trâu…Trong số những loài vật 

nuôi đó, con vật mà em yêu thích nhất, đó là con chó. 

     Con chó nhà em tên là Mi Lu, nó có một bộ lông dày màu đen, em rất thích vuốt ve bộ 

lông của Mi Lu vì nó ấm và rất mượt. Mỗi khi được em vuốt ve thì nó lại quẫy cái đuôi 

nhỏ bé như vui mừng lắm trông rất dễ thương. Mi Lu có đôi mắt tròn, đen như hai hạt 

nhãn, nó có bốn chân ngắn, nhỏ nhưng chạy rất nhanh, khi em đi học về hay bố mẹ đi 

làm về thì Mi Lu đều chạy ra cổng đón, quẫy đuôi và liếm nhẹ vào chân em bằng chiếc 

lưỡi nhỏ bé hồng hồng. 

     Không chỉ em mà cả bố mẹ và anh chị của em đều rất yêu quý Mi Lu, nó dễ thương, 

ngoan ngoãn và không bao giờ ăn vụng thức ăn, cũng không đuổi gà giống như con chó 

nhà bác Ba hàng xóm, không đuổi và cắn người đi đường như những con chó dữ tợn 

khác. Mi Lu lúc nào cũng ngoan ngoãn nằm ở sân để trông nhà, mỗi khi có người lạ vào 
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nhà thì nó sẽ sủa lên như để báo hiệu cho bố mẹ em. Từ khi có Mi Lu nhà em không bị 

mất trộm đồ đạc hay vật dụng gì cả, dù là ban ngày hay ban đêm thì nó cũng chăm chỉ 

nằm ngoan để trông nhà. 

      Em rất yêu quý Mi Lu, không chỉ vì nó đẹp, dễ thương, biết trông nhà mà còn vì nó 

rất trung thành, luôn luôn mang đến cho em niềm vui, khi em buồn thì nó dụi hai cái tai 

bé xinh vào chân em như an ủi, khi em vui thì nó quẫy đuôi, chạy theo em để chia sẻ. 

     Có một kỉ niệm mà em không bao giờ quên, đó là một lần em đi nghịch nước làm ướt 

hết quần áo. Khi về nhà thì bị bố mẹ trách mắng và phạt úp mặt vào tường để kiểm điểm. 

Lúc ấy em buồn và tủi thân nên vừa chịu phạt vừa khóc, bỗng nhiên em thấy có gì tròn 

tròn, mềm mại cọ nhẹ nhẹ vào chân, cúi xuống nhìn thì đó là Mi Lu, nó nằm xuống đất, 

cọ đầu vào chân em, đôi mắt nó cũng buồn, ủ rũ nằm nhìn em, khác hẳn với cái nghịch 

ngợm, quậy phá như mọi ngày. Em biết nó đang cố an ủi mình nên nỗi buồn như vơi bớt. 

Em đã ôm nó và đứng kiểm điểm bản thân, cũng kể từ đó em càng thêm yêu Mi Lu hơn. 

     Mi Lu là một chú chó nhỏ thông minh, dễ thương, đặc biệt nó hết mực trung thành với 

chủ. Với em, Mi Lu không phải là một con vật nuôi bình thường mà nó còn là một người 

em, một người bạn tốt có thể chia sẻ lúc vui cũng như khi buồn. Em rất yêu Mi Lu và 

mong muốn nó luôn luôn ở bên em. 

 

Văn mẫu lớp 6 tả chú chó Nhật nhà em 

    Chó là loài động vật mà có lẽ là gần gũi với con người nhất. Dường như đi đâu chúng 

ta cũng có thể bắt gặp chúng. Nhà em cũng có nuôi một con chó vì vậy mà đối với em 

chúng đặc biệt lắm. Chúng là một người bạn mà nếu đi xa thì em sẽ rất nhớ. 

    Chú chó nhà em có một bộ lông màu trắng. Những sợi lông của chú xù lên nên nhìn 

chú trông có vẻ béo múp. Vì là giống chó Nhật nên chú không to lớn như những con chó 

Béc giê. Thế nhưng chú vẫn khỏe mạnh và tiếng sủa thì vô cùng đanh thép. Hễ có người 

lạ đến là chú sẽ sủa gâu gâu rồi gầm gừ như đe dọa. Mỗi lần như vậy, chú lại để lộ ra hai 

hàm răng sắc với hai chiếc răng nhanh nhọn hoắt. Kẻ gian nào mà bị hai hàm răng ấy 

ngoạm vào thì chắc là sẽ đau lắm. Em còn nhớ một lần đang buổi trưa hè, tiếng sủa của 

chú làm phá vỡ không gian yên tĩnh. Khi bố em đi kiểm tra thì đã thấy chú đang giằng co 

với một tên trộm. Thì ra, tên trộm này đang rình mò ở phía sau nhà em định bắt trộm gà. 

Đó chính là chiến công hiển hách đầu tiên của chú. 

     Với kẻ gian là vậy nhưng với những người bình thường thì chúng chẳng bao giờ cắn 

đâu. Chú chỉ sủa như để báo hiệu với chủ nhà là có người đang đến. Sau đó, chú sẽ lại 

nằm ngoan ngoãn ở một góc nhà. 
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     Chú có đôi mắt to tròn và rất sáng. Hai cái tai dài chỉ vểnh lên khi muốn lắng nghe 

một điều gì đó. Cũng giống như những giống chó khác, tai của chú rất thính. Chú có thể 

nghe thấy được cả những âm thanh nhỏ nhất. Bốn cái chân của chú tuy không dài nhưng 

cũng đủ để cho chú chạy nhanh thoăn thoắt. Khi có một chú mèo chạy qua sân, chú sẽ vội 

đuổi theo như muốn vồ lấy con mèo. Nhưng em đã nhiều lần chứng kiến chú đùa nghịch 

với mèo rất vui vẻ. Chú có thể há cái miệng của mình ra và ngoạm lấy con mèo nhưng lại 

không hề làm cho mèo bị đau. Những hôm buổi trưa lạnh, em còn thấy chó và mèo nằm 

cạnh nhau ngủ rất tình cảm nữa. Hoàn toàn không có chuyện ghét nhau như chó với mèo 

đâu. 

     Thỉnh thoảng, em thường hay bế chú vào lòng và vuốt ve chú. Khi được em vuốt ve, 

chú chó giống Nhật này tỏ ra rất thích thú. Chú nhắm nghiền đôi mắt vào để hưởng thụ. 

Có khi em ngồi xem ti vi, chú cũng đi lại quẩn quanh rồi nằm ngủ bên dưới chân em. Chỉ 

cần em đi học hay đi đâu đó về, chú sẽ chạy lại và phe phẩy cái đuôi mừng rỡ. 

     Món khoái khẩu của con chó nhà em chính là phổi. Tuy nhiên không phải lúc nào 

cũng có phổi cho chú ăn. Vì vậy mà em thường nói với chú là phải ngoan bởi nếu chú 

ngoan chú sẽ được ăn phổi. Bữa nào có phổi thì chú ăn cơm ngon lành lắm. Chú có thể 

chén hết hơn một bát ô tô cơm. Mỗi ngày em cho chú ăn hai bữa trưa và tối. Cơm dành 

cho chú phải đánh tơi, nếu để vón cục thì chú sẽ không ăn. Thỉnh thoảng lắm chú mới 

được ăn một bữa thức ăn dành riêng cho loài chó. 

     Mỗi khi được nghỉ, em rất thích đưa chú đi dạo loanh quanh trong khu. Được đi ra 

ngoài là chú thích lắm. Chú sẽ lao nhanh về phía trước. Nghe tiếng em gọi chú sẽ lại vội 

vã chạy về. Những lúc ấy, trông chú mới ngộ nghĩnh và đáng yêu làm sao. 

     Thời gian qua em đã quen với việc có chú ở bên cạnh. Em không dám nghĩ đến việc 

một ngày nào đó sẽ phải rời xa chú. Chính vì vậy mà em luôn chăm sóc cho chú tốt nhất 

có thể. 

 

Bài văn miêu tả và biểu cảm về con chó lớp 7 cảm động nhất 

     Giữa cuộc sống tất bật hằng ngày, chắc ai cũng có một người bạn cùng đồng hành để 

xua tan những vất vả, lo lắng trong công việc, học hành. Những người bạn đó là ai? Đó là 

những con thú mà chúng ta vẫn nuôi. Đối với mỗi người, chúng có thể là những chú 

chim, hay những chú mèo. Còn đối với tôi thì chú chó Bill là một niềm vui lớn giúp tôi 

xua tan đi những mệt nhọc, lo toan sau một ngày học hành mệt mỏi. 

     Chú chó Bill được bác tôi cho từ khi tôi mới lên sáu tuổi. Nó trông rất to, bằng cái xe 

đạp của tôi. Nó khoác trên mình một màu nâu vàng rất dịu. Cái đầu của nó tròn tròn, lúc 

nào cũng lắc trông rất ngộ. Bill có đôi mắt tròn, màu nâu đậm. Chiếc mũi của Bill nhỏ 
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nhỏ, xinh xinh lúc nào cũng ươn ướt. Những chiếc râu mép nhỏ, trắng như cước. Bill có 

những chiếc răng nanh nhỏ, trông rất sắt bén. Khi nó ngủ, lại nhe ra những chiếc răng 

trông rất dữ tợn. Hai đôi tai của Bill lúc nào cũng vểnh lên nghe ngóng. Hai đôi chân của 

Bill hơi gầy có những chiếc móng đeo đi rất nhẹ nhàng. Bill có cái đuôi dài và xù lên 

giống như cây chổi lúc nào cũng phe phẩy, nhìn rất ngộ. 

    Tôi còn nhớ mãi vào mùa thu năm trước, Bill mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Ba mẹ 

tôi đã cố gắng chạy chữa nhưng bệnh tình của Bill vẫn không hề thuyên giảm. Bill ngày 

càng yếu dần. Thấy Bill như vậy, tôi khóc nhiều lắm. Có lúc, tôi còn xin ông tiên cho tôi 

được thế bệnh cho Bill mặc dù biết đó chỉ là một ước mơ, một ước mơ không bao giờ có 

thể thực hiện được. Rồi một buổi chiều đầy mưa, Bill không còn ở trên thế gian này nữa. 

Tôi ôm lấy Bill và khóc oà lên. 

     Tôi không bao giờ có thể quên được chú chó Bill thân yêu này. Bởi nó đã giúp đỡ cho 

gia đình tôi rất nhiều. Mỗi khi đi học về, vừa bước qua cánh cổng thì thứ mà tôi thấy đầu 

tiên chính là Bill. Nó quấn quít lấy chân tôi, đuôi ve vẩy mừng rỡ làm cho tôi quên hết 

những mệt nhọc. Khi màn đêm buông xuống, mọi người đều chìm trong giấc ngủ, thì nó 

lại thức giấc canh nhà. Nhiều lúc chỉ nghe được tiếng động nhỏ, nó lại sủa lên làm cho cả 

nhà thức giấc. Đáng ca ngợi nhất là đức tính trung thành của chúng. Có những chú chó 

mà dù chủ có ở đâu thì chúng cũng có mặt ở bên cạnh. Lúc chỉ có một mình, chúng còn 

có thể là người bạn ở bên cạnh để xua tan đi cái cảm giác cô đơn đó. 

      Gia đình tôi rất quý Bill, biết bao kỉ niệm buồn vui của gia đình mà có Bill cùng chia 

sẻ. Bố tôi nói nó không còn là một chú chó, mà nó như một thành viên thân thiết trong 

gia đình. Dù đã đi xa khỏi thế giới này mãi mãi, nhưng hình ảnh của Bill lúc nào cũng 

hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi sẽ nhớ mãi Bill và giữ gìn những kỉ niệm giữa tôi và chú 

chó thân yêu này. 

 

Văn miêu tả, thuyết minh về con chó lớp 8 

    Hiện nay, ở nước ta các loài động vật được thuần dưỡng để làm vật nuôi trong nhà 

ngày càng nhiều, tiêu biểu nhất trong số đó phải kể đến: gà, vịt, trâu, bò, lợn…và không 

thể không kể đến một loài vật nuôi hết sức trung thành và được nuôi phổ biến, đó là con 

chó. 

    Chó là một loài động vật được nuôi phổ biến trong các gia đình, đặc biệt là ở các vùng 

nông thôn. Chó là loài động vật được con người thuần dưỡng đầu tiên, cách đây 1500 

năm. Xưa kia, chó sống ở trong rừng, có nguồn gốc từ loài chó sói. Trong các cuộc săn 

bắt, tìm kiếm thức ăn trong rừng, con người đã vô tình phát hiện và mang loài chó này về 

thuần dưỡng. Cho đến ngày nay thì con chó không chỉ là một loài vật nuôi phổ biến mà 

nó còn trở thành người bạn thân thiết của con người. 

https://doctailieu.com/tuyen-tap-van-mau-ta-con-cho-hay-nhat


Tuyển tập văn mẫu tả con chó hay và ngắn gọn nhất 

     Chó là loài động vật thuộc bộ thú, mỗi con chó đều có một bộ lông rất rậm rạp. Thị 

giác, thính giác của con chó đặc biệt phát triển. Chó có thể nhìn rõ mọi thứ trong đêm tối, 

tai của loài chó cũng đặc biệt thính, nó có thể nghe được những âm thanh dù rất nhẹ, rất 

khẽ mà đôi khi con người cũng không thể nghe thấy. Đó cũng là cách lí giải nguyên nhân 

vì sao loài chó thường hay kêu vào ban đêm, khi phát hiện ra có người, có sự xuất hiện 

của các con vật lạ thì chó thường kêu như để báo hiệu cho con người biết đến sự xuất 

hiện của “những vị khách” lạ này. Cũng vì sự nhanh nhạy này của chó mà nó đã trở thành 

lựa chọn hàng đầu để nuôi, nhiệm vụ mà con người giao cho nó, đó chính là trông giữ 

nhà cửa, ngăn cản sự đột nhập của những tên trộm. 

     Con chó có bốn chi rất nhanh nhẹn, linh hoạt, có thể chạy rất nhanh. Vì vậy mà có rất 

nhiều chú chó được nuôi dưỡng và huấn luyện thành những chú chó đua, tham dự những 

cuộc thi dành cho loài chó ở quy mô lớn. Chó cũng là một trong những loài vật thông 

minh bậc nhất trong thế giới của các loài động vật, nhờ khả năng nhạy bén của thính giác, 

thị giác, khứu giác mà loài chó béc dê đã được những người trong quân đội đào tạo để trở 

thành những chú chó nghiệp vụ. Khi đi tìm hiểu những vụ trọng án, những người chiến sĩ 

sẽ dẫn theo những chú chó nghiệp vụ, loài chó có thể đánh hơi, dù là những mùi hương 

mờ nhạt nhất, từ đó chúng có thể tìm ra những dấu vết, những manh mối của vụ án. Đối 

với việc điều tra mà nói, những chú chó như những người lính thực sự. 

      Khi chó được nuôi như loại vật nuôi trong nhà thì đặc tính mà chúng được con người 

yêu thích nhất, đó chính là sự trung thành, phục tùng đối với người chủ của mình. Loài 

chó là loài vật trung thành nên chỉ cần đối xử tốt với nó thì nó sẽ không bao giờ bỏ nhà đi 

như những loài vật khác. Chúng biết đùa giỡn, biết mừng khi chủ đi làm về. Ngoài ra, 

những chú chó còn rất biết trông coi, bảo vệ nhà. Chỉ cần nuôi một chú chó trong nhà thì 

những người chủ rất yên tâm khi đi làm, đi học vì với sự bảo vệ của chú chó thì không 

một tên trộm nào có thể đột nhập vào nhà. Chỉ cần có thấp thoáng bóng dáng tên trộm thì 

những chú chó sẽ dùng tiếng sủa của mình để báo hiệu cho người chủ biết. Do đó mà 

những tên trộm luôn phải cảnh giác và đề phòng sự xuất hiện của những “người bảo vệ” 

trung thành này. 

     Chó là loài động vật nuôi con bằng sữa mẹ. Thời gian mang thai của chó vào khoảng 

sáu mươi đến sáu mươi hai ngày. Mỗi lần sinh nở của chó cho ra đời từ ba đến năm chú 

chó con, sau khi sinh con, chó mẹ sẽ nuôi dưỡng con bằng chính sữa của mình. Chó cũng 

là loài vật rất bảo vệ con, khi đẻ thì chúng chọn một nơi kín đáo, ấm áp để đẻ. Khi đẻ 

xong thì những chú chó này rất dữ tợn, bởi chúng muốn bảo vệ những đứa con của mình. 

Do đó mà vào thời kì sinh con, ngoài chủ của mình thì chó mẹ rất dễ tấn công những 

người lạ, đặc biệt là những người có ý định lại gần với những đứa con của nó. 

     Ngày nay, những chú chó ngoài được nuôi nhằm mục đích kinh tế, nuôi để trông nhà 

mà chúng còn được nuôi như những loài thú cưng. Chó là loài động vật trung thành bậc 

nhất nên chúng luôn được sự tin tưởng, tín nhiệm của con người, chúng cũng là loài vật 

được nuôi phổ biến nhất trong các gia đình hiện nay. 
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Bài văn miêu tả con chó hay nhất của học sinh lớp 9 

     Chó là con vật đã quá quen thuộc đối với mỗi gia đình Việt Nam và trên toàn thế giới. 

Những chú chó đáng yêu luôn làm tròn trách nhiệm như một người canh gác, bảo vệ cho 

ngôi nhà và đối với gia đình em thì chú chó nhà mình không chỉ đơn thuần là người canh 

gác mà còn là một thành viên quan trọng trong gia đình. 

     Chú chó nhà em có tên là Gấu và đã ở nhà em được hai năm rồi. Gấu thuộc giống chó 

lai, có thân hình to lớn hơn những chú chó cỏ nhưng lại nhỏ bé hơn những chú chó Tây 

như Husky hay Alaska. Toàn thân gấu là bộ lông đen bao phủ, bộ lông ấy không xẹp như 

nhiều chú chó cỏ khác mà phồng xù lên làm thân hình vốn đã vạm vỡ của Gấu càng trở 

nên to lớn, vạm vỡ hơn. Và đó cũng chính là lí do tại sao mà gia đình em lại đặt tên cho 

nó là Gấu. 

     Không chỉ toàn thân Gấu là một bộ lông đen mà đến cả đôi mắt và cái mũi xinh của nó 

cũng màu đen. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là chiếc lưỡi hồng và những chiếc răng 

nanh sắc nhọn được Gấu khoe ra mỗi lần nó thở phì phò. Em thích nhất là chiếc đuôi của 

nó. Chiếc đuôi không thẳng mà hơi cong và thường hay vắt về một bên. Khi rảnh rỗi, em 

hay chơi cùng Gấu và mỗi lần chơi ấy, em lại cố gắng kéo thẳng chiếc đuôi của nó ra 

nhưng chưa bao giờ em thành công. 

     Ngoài ra, chú chó Gấu nhà em còn có huyền đề ở chân, mẹ em bảo những con chó mà 

có huyền đề ở chân như vậy thì thường là những chú chó khôn và sự thực đã chứng minh 

điều ấy là đúng. Đã được hơn hai tuổi nên Gấu đã sớm trưởng thành hoàn toàn và đạt 

được kích thước cơ thể chuẩn của một chú chó trưởng thành. Giọng sủa của Gấu cũng 

không còn non nớt nữa mà đã ồm ồm, vang to khiến nhiều người e sợ. 

     Gấu trông nhà rất giỏi. Mỗi khi có người lạ đến nhà, Gấu sẽ sớm phát hiện mà sủa inh 

ỏi nhưng khi nó nhận ra rằng đó là người quen, có thể tin tưởng được hay khi có ai trong 

nhà quát tên nó bắt ngừng thì Gấu sẽ thôi không sủa nữa và trở lại vị trí ban đầu của 

mình. Không chỉ vậy, Gấu nhà em còn biết bắt chuột nữa. Nhà em ở quê, lại có một khu 

vườn rộng nên có rất nhiều con chuột trú ngụ, hoành hành và Gấu như một người hùng đã 

diệt trừ rất nhiều con chuột đáng ghét trong số đó. Là một chú chó nên Gấu chẳng có sự 

tinh tế, yên lặng, kiên nhẫn săn mồi như mèo mà khi thấy chuột thì Gấu sẽ sủa lên inh ỏi 

và nhanh chóng đuổi theo. Vì đặc điểm ấy mà rất nhiều lần Gấu để sổng mất chuột nhưng 

cũng có không ít lần, nó đã thành công tóm gọn nhiều con chuột đáng ghét. 

     Không chỉ còn là một chú chó nữa, Gấu dường như đã trở thành một thành viên quan 

trọng không thể thiếu trong gia đình em và tình cảm em dành cho chú chó yêu thương 

của gia đình mình sẽ còn được đong đầy càng nhiều thêm theo thời gian. 
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» Xem thêm: Soạn bài Chú chó Bấc 

-------------------------------------------------------------------- 

Trên đây là tuyển tập những bài văn hay tả về con chó từ lớp 2 đến lớp 9 dành cho học 

sinh tham khảo. Các bạn có thể truy cập kho tài liệu Văn mẫu lớp 3 đến lớp 12 tại 

doctailieu.com để tổng hợp cho riêng mình những bài viết, bài văn mẫu hay nhất, ý nghĩa 

nhất phục vụ cho quá trình rèn luyện môn Văn trong nhà trường. 

Chúc các bạn học tập tốt ! 
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