
MIÊU TẢ CẢNH SÔNG NƢỚC (QUÊ HƢƠNG, THÀNH PHỐ) 

Đề bài 

Viết một đoạn văn để "miêu tả cảnh sông nƣớc" ở quê hương mình hoặc ở nơi em đang 

sinh sống 

----- 

Dàn ý bài văn miêu tả cảnh sông nƣớc ở quê em 

1. Mở bài: Giới thiệu bao quát: 

 Quê ngoại em nằm ngay bên cạnh dòng sông ………. . 

 Nghỉ hè, em được về quê ngoại chơi, được chèo xuồng dạo chơi trên sông, hòa 

mình vào làn nước mát trong. 

 Con sông quê ngoại có nhiều kỉ niệm gắn bó với em. 

2. Thân bài: Tả dòng sông. 

 Con sông này không rõ nguồn gốc từ đâu, chỉ thấy có đoạn chảy qua trước nhà 

như một dãy lụa mềm ôm chặt đôi bờ cù lao. 

 Mặt sông rộng mênh mông. Đứng bên đây bờ có thể nhìn sang bên kia bờ. 

a) Buổi sớm: 

- Khi mặt trời lên, mặt sông lấp lánh như sao sa. 

- Dòng sông trong xanh như ngọc bích long lanh. 

- Những con đò, thuyền câu xuôi ngược, dọc ngang rộn ràng. 

- Hai bên bờ, lũy tre xanh nghiêng mình soi bóng xuống mặt sông. 

- Gió thổi nhè nhẹ làm những bụi tre lao xao. 

- Chim chóc đua nhau chuyền cành, ca hát để đón chào ngày mới. 

- Đã có lần tôi thấy con cá lóc to dẫn đàn rồng rồng đi tìm mồi. 

b) Buổi trưa: 
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- Một nhóm trẻ ra sông vùng vẫy, tắm rửa, té nước vào nhau, cười vui vẻ. 

- Vài đứa con trai bơi lội khéo léo như những chú cá heo. 

- Dòng sông như dang rộng vòng tay ôm tất cả vào lòng. 

- Bây giờ, dòng sông khoác lên mình chiếc áo xanh duyên dáng, óng ánh dưới ánh nắng 

mặt trời. 

c) Buổi chiều: 

- Mặt trời đỏ ối chiếu ánh nắng xuống mặt sông. 

- Buổi chiều êm ả, dòng sông trở nên dịu dàng kì lạ. 

- Gió thổi mang theo hơi nước mát lạnh. 

- Nhiều người ra bờ sông hóng mát, ngắm dòng sông quê hương. 

- Tiếng gà chiều xôn xao đã xóa đi sự yên tĩnh của dòng sông. 

3. Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em: 

 Em rất yêu dòng sông quê ngoại. 

 Dòng sông đã ghi lại bao kỉ niệm đẹp của cuộc đời con người. 

Những bài văn mẫu miêu tả cảnh sông nƣớc chọn lọc 

Bài số 1 

Dòng sông quê hƣơng 

"Quê hương" – hai tiếng nghe sao thân thương chi lạ! Quê hương là nơi đã có nhiều kỉ 

niệm đẹp với chúng ta. Với mỗi người quê hương có thể là cánh đồng lúa trĩu bông, là 

con diều no gió bay cao trên bầu trời xanh thẫm... Còn quê hương của em là ngôi làng 

nhỏ với dòng sông hiền hòa uốn khúc quanh làng, đã gắn bó với em nhiều kỉ niệm đẹp 

thời thơ ấu. 

Từ lúc còn bé, em đã thích sông (nhà em ở cạnh dòng sông). Em thường ngồi ở bờ sông 

ôn bài, vẽ, có khi còn làm thơ nữa hoặc là ngắm sông. Quả thật dòng sông quê em đẹp 

lắm. Sáng sớm, em đi học ngang qua chiếc cầu bắc trên sông. Lúc ấy, dòng sông vẫn còn 

phủ một màn sương mỏng, im lìm trong giấc ngủ say. Khi em đi học về, sông gờn gợn, 

lăn tăn như chào em. Em mỉm cười: "Ừ, chào sông nhé!". Vào lúc trưa hè nắng gắt, cả 



xóm im lặng, chìm vào giấc ngủ trưa, đế xua đi cái nóng oi ả của mùa hè, em nhảy ùm 

xuống sông, lặn ngụp trong làn nước mát, trong veo. 

Dòng sông nhấp nhô, vuốt ve, chơi đùa cùng em. Bây giờ, em đã biết bơi giỏi thế mà nhớ 

lại lúc trước, buồn cười quá. Lần ấy, em chưa biết bơi, muốn tắm mà chẳng dám xuống 

nước, chỉ quanh quẩn trên bờ. Nào ngờ trượt chân, té nhào xuống nước. Thế là uống một 

bụng nước no nê. Còn giờ đây, đã có lúc bạn bè ví em như con rái cá. Mà có bơi giỏi thế 

mới có thể chơi đùa cùng sông chứ, phải không sông? Em chơi đùa thỏa thích, vớt lục 

bình cài lên mái tóc sũng nước. Bông hoa tim tím còn vương những giọt nước long lanh 

thật đẹp. Quà của sông dành cho em đấy! 

Lúc hoàng hôn, khi vầng thái dương sắp khuất sau ngọn núi, dòng sông của em mang một 

màu đỏ sẫm, rất đẹp. Những đàn cá cung vội vã trở về "nhà" bơi thật nhanh làm xao động 

cả mặt nước. Còn buổi tối cũng thật là đẹp, nhất là vào các đêm trăng sáng. Trăng sáng 

ngời, tròn vành vạnh như một chiếc đĩa vàng, soi bóng xuống dòng sông. Dòng sông 

nhận được ánh sáng dìu dịu của trăng trở nên bàng bạc, lấp lánh. Gió thổi lồng lộng, mát 

mẻ vô cùng. Em ngồi đó, say mê nhìn sông, nhìn dòng sông yêu dấu của em. 

Thế đấy! Dòng sông quê em đẹp như thế đấy. Các bạn có thích không? Riêng em, tuy giờ 

đây đã xa dòng sông thân yêu, sống ở chốn thị thành xa hoa nhưng không bao giờ em 

quên được dòng sông. Đối với em, sông là một người bạn dễ thương, dịu dàng chứ không 

lộng lẫy kiêu sa. Sông luôn đem đến sự vui thích cho em. Tối đến, hình ảnh "dòng sông 

bạc" lấp lánh dưới ánh trăng vỗ về, đưa em vào giấc ngủ êm đềm. 

Bài số 2 

Dòng sông gắn liền với tuổi thơ 

Tuổi thơ em gắn liền với vẻ đẹp của con sông quê hương êm đềm và mát dịu. Con sông 

quanh co, uốn lượn như dải lụa xanh quàng lên tấm áo màu mỡ của quê em. Nó thể hiện 

sức sống mãnh liệt và sự tươi trẻ của làng quê nơi em sinh ra và lớn lên. 

Buổi sớm, sương mù giăng giăng trên mặt nước làm dòng sông trở nên huyền ảo như 

đang ngủ trong tấm chăn sương êm ắm. Bờ dâu, bãi mía bên kia sông thấp thoáng,ẩn hiện 

như một vệt khói xanh, dài tít tắp, Dãy thuyền chài đã bập bùng ánh lửa làm tôn thêm vẻ 

mờ ảo của dòng sông. 

Ông mặt trời thức dậy, phá tan màn sương sớm bằng những tia nắng sắc nhọn. Dòng sông 

bừng tỉnh. Nó đã thay thế chiếc áo ngủ bằng chiếc áo khoác màu hồng đào lấp lánh kim 

tuyến. Những chiếc thuyền đánh cá đã buông chèo, khua nước làm dòng sông càng trở 

nên nhộn nhịp. Hai bên triền sông là những bãi dâu, bãi ngô xanh mướt và xóm làng trù 

phú với những cây tre đan nắng, soi bóng xuống mặt sông. 



Buổi trưa, dòng sông im lặng hẳn, chỉ còn nghe tiếng “cạch,cạch” của người nào đi 

thuyền về muộn. Mọi vật như đều nghỉ ngơi trong tiếng ru trầm ấm của gió. 

Chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ sẫm chiếu xuống mặt sông. Trẻ con rủ nhau ra tắm. Chung té 

nước vào nhau cười nắc nẻ và lặn ngụp như những chú rái cá thực thụ. Sông ôm lấy 

những đứa trẻ nghịch ngợm và hồn nhiên vào lòng bằng những con sóng nhè nhẹ. Em thì 

thích nhất khi được bắt dế bên bờ sông hay mua ngô nướng ở chân đê. 

Em yêu dòng sông cũng như yêu kỷ niệm của tuổi thơ. Nó đã vun đắp cho tình yêu quê 

hương, đất nước của em thêm rộng lớn. Em hứa sẽ học tốt để sau này góp phần xây dựng 

quê hương đất nước giàu đẹp, văn minh hơn. 

Bài số 3 

Tả cảnh sông nƣớc lớp 5: Con sông Hồng 

"Quê hương ai cũng có một dòng sông bên nhà. Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời 

tôi… ”. Đó là lời một bài hát rất hay. đúng vậy quê hương em cũng có một dòng sông 

hiền hoà và thơ mộng. Mỗi khi nhắc đến con sông quê hương, lòng em lại xốn xang một 

tình yêu quê hương tha thiết. 

Con sông Hồng chảy qua quê hương em, giữa các bãi mía, bờ dâu xanh ngắt. Mặt sông 

thường đỏ như màu gạch non nên mới mang tên là sông Hồng. Dòng sông đẹp như một 

dải lụa đào vắt ngang lên tấm áo màu xanh của đồng bằng Bắc Bộ. Con sông này đã gắn 

liền với thời thơ ấu của chúng em. Em và con sông đã trở nên thân thiết.  

Những buổi sáng đẹp trời, con sông Hồng mới nhộn nhịp làm sao. Từng đoàn thuyền 

đánh cá giong buồm thả lưới trắng xóa cả mặt sông. Tiếng hò, tiếng hát vạng lên. Trên 

sông tấp nập những đoàn thuyền đi lại như mắc cửi. Hai bên bờ, trên lá cỏ non còn đọng 

lại những hạt sương đêm như những hạt ngọc bé xíu long lanh, cỏ còn đẫm ướt sương 

mai mà các bà, các chị xã viên đã ra tỉa bắp, hái dâu. Bình minh chan hòa trên mặt sông. 

Buổi trưa, trẻ em rủ nhau ra vùng vẫy, tắm rửa. Gác em té nước vào nhau cười như nắc 

nẻ. Chúng lặn hụp khéo léo như những con cá heo. Sông ôm chúng vào lòng, ôm lấy 

những đứa trẻ hồn nhiên, vui tươi và nghịch ngợm ấy. Sông dịu dàng với chúng như một 

bà mẹ đối với đàn con. Những cụ già râu tóc bạc phơ dắt đàn cháu ra sông tắm rửa. 

Những bà mẹ tất bật mang quần áo, chiếu màn ra giặt giũ. Những chiều hè hay những 

buổi tối sáng trăng, em và các bạn bơi thuyền lênh đênh trên mặt sông câu cá, cất vó hoặc 

nằm trên sạp thuyền ca hát, ngâm thơ cho nhau nghe. Buổi tối dưới trăng, em và chúng 

bạn bơi thuyền ra giữa sông, buông chèo rồi mặc cho nó trôi lênh đênh. Sóng vỗ ì oạp 

vào mạn thuyền như hát cho chúng em nghe, ru cho chúng em ngủ. 



Gió mát, trăng sáng, trời nước mênh mông, chúng em thiếp đi lúc nào không biết. Thuyền 

lênh đênh trên sông nước, trôi dạt vào bờ dâu, bãi cỏ. Sáng dậy, mọi người đều ngơ ngác, 

không hiểu mình lạc vào đâu và bắt đầu chèo thuyền ngược lại về nhà. Dòng sông Hồng 

êm ả chảy xuôi. Mọi người đều say sưa ngắm nhìn mặt sông một cách thích thú. Hai bên 

sông là những thảm cỏ xanh rờn. Chỗ kia là một chiếc tàu địch bị bắn cháy hồi Pháp 

thuộc, dấu tích còn để lại đến ngày nay. Mọi người vừa chèo vừa ngắm cảnh, chẳng mấy 

chốc thuyền đã về đến bến. 

Dòng sông Hồng này đã để lại trong em những kỉ niệm êm đềm. Nhớ ngày nào em mới 

lên ba, mẹ dắt ra sông tắm. Em sợ và hét lên, mếu máo khóc. Hồi em học lớp Một, em đã 

để lại ở con sông này một kỉ niệm khó quên. Hồi đó, em chưa biết bơi, các bạn rủ ra sông 

tắm, Chúng em đùa nghịch ở ngay cạnh bờ chứ không dám ra xa. Chiếc nón “tốt đỏ” mà 

mẹ mua cho sáng nay chưa có quai, em đội lủng liểng trên đầu bị gió thổi trôi ra giữa 

sông. Em hốt hoảng vội nhào ra nắm lấy nhưng không kịp nữa rồi. Nón trôi ra xa lắm 

không thế nào lấy lại được. Tiếc quá, em nhào ra, hẫng chân, chới với giữa sông. Lũ bạn 

em đều không ai biết bơi kêu cứu toáng lên. 

Vừa lúc ấy, thầy giáo em đi qua, thấy chỏm tóc em bập bềnh trên mặt nước, bèn nhảy 

xuống vớt em lên. Thầy nắm chỏm tóc kéo vào đến chỗ cạn rồi bế thốc em chạy lên bờ. 

Thầy dốc người em lên rồi làm hô hấp nhân tạo. Mãi một lúc sau, em mới tỉnh (nghe các 

bạn kể lại). Thầy bế em về nhà. Về đến nhà, bố mẹ em đưa em đến trạm xá. Hái ngay sau 

em về và lại cùng các bạn ra sông tắm như ngày nào. Dòng sông mát lạnh vỗ về em như 

là xin lỗi em thì phải. Dòng sông ơi! Sông không có lỗi gì đâu. Chính ta mới là người có 

lỗi đấy, sông ạ! 

Ôi dòng sông! Dòng sông của quê hương, của đất nước, dòng sông đẹp dịu dàng khi 

những ngày nắng dịu, sông trắng xóa những đợt mưa rào mùa hạ, sông đỏ ngầu, ầm ầm 

chảy xiết khi nước lũ tràn về. Con sông Hồng quê hương tôi là thế đấy. 

---------- 

 

 


