
MIÊU TẢ CÂY PHƯỢNG 

Đề bài 

Viết một bài văn miêu tả cây phượng vĩ 

Những bài văn mẫu tả cây phượng hay nhất 

Bài văn 1 

Cây phượng trên sân trường 

Trước sân trường em có nhiều loại cây được trồng từ lâu năm như cây xà cừ, cây bàng, 

cây bằng lăng, cây phượng. Nhưng em vẫn dành tình cảm nhiều nhất cho cây phượng, có 

lẽ vì nó nằm ngay bên ngoài khung cửa sổ lớp em. 

Cây phượng có từ bao giờ em cũng không biết nữa, chỉ biết rằng từ lúc em bước vào mái 

trường này đã thấy cây phượng sừng sững từ bao giờ. Cây phượng cao quá mái ngói của 

trường, xòe tán rộng, lòa xòa trên mái. Thân cây phượng xù xì, màu nâu thẫm, thi thoảng 

có nổi lên những cục to tròn như cái bướu. Một tay của em là có thể ôm được thân 

phượng vào lòng. Cây phương đứng bên cạnh khung cửa sổ, vẫn bình lặng từ ngày này 

qua ngày khác như các loại cây khác. Mỗi khi có làn gió lùa đến, những chiếc lá bé xíu 

rơi rụng theo, đậu lại trên mặt đất. 

  

Mọi người vẫn bảo mùa hè là mùa của hoa phượng, mùa của màu đỏ rợp kín cả một góc 

trường. Màu hoa phượng còn là màu của sự chia ly, của rời xa của bao thế hệ tuổi học 

trò. Hoa phượng có màu đỏ, 5 cánh màu đỏ tươi, nhụy hoa màu vàng chụm lại thành một 

bông khoe sắc giữa tiết trời oi nực của mùa hè. 

Hoa phượng bắt đầu nở vào tháng 5, khi sân trường dần dần thưa vắng, học trò chào tạm 

biệt nhau bước vào một kỳ nghỉ hè mới. Lúc ấy, hoa phượng nở, nhắc nhở học trò luôn 

nhớ về nhau, nhớ về mái trường. Hoa phượng đẹp nhưng buồn, buồn vì mùa hè hoa 

phượng nằm im lìm một mình trên gốc cây, thi thoảng lại rơi rụng trước sân trường. 

Gốc cây phượng lòa xòa mặt đất, bò lổm ngổm như những con rắn khổng lồ đang bò trên 

mặt đất. Đám học trò bọn em vẫn nhặt những cánh hoa phượng rơi xuống mặt đất để ép 

vào trang vở trắng tinh đến lúc nào khô thì lấy ra. Những cánh hoa được ép mỏng tang, 

khô và dễ vỡ. Học trò vẫn bảo đó là loài hoa lưu giữ những kỉ niệm. 

Chúng em sắp phải rời  xa mái trường, sắp phải bước sang một chặng đường mới. Nhưng 

có lẽ hình ảnh cây phượng trên sân trường, bên cạnh cửa sổ vẫn luôn gợi nhắc nhiều kỉ 

niệm học trò. 
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Bài số 2 

Cây phượng vĩ - Văn mẫu 5 

Trường em trồng rất nhiều những loài cây bóng mát như cây bàng, cây hoa sữa, cây 

sấu,...nhưng em yêu thích nhất là cây phượng vĩ ở góc sân, nơi mà ngày ngày chúng em 

chơi đùa ở dưới tán lá mỗi lúc ra chơi. 

  

Cây phượng vĩ nằm ở ngay gần cổng trường, cao hơn dãy nhà học bốn tầng. Cây đã đứng 

đó từ bao lâu rồi em không biết, chỉ biết là, từ khi em vào trường, cây đã to lắm rồi. Thân 

cây to, sần sùi màu nâu thẫm mang theo dấu ấn nắng mưa của thời gian nên trên thân có 

những vết nấm mốc, đôi chỗ bị tróc một ít vỏ cây. Gốc cây xù xì, nổi lên trên mặt đất 

những chiếc rễ to như những con trăn nhỏ. Từng chiếc rễ giống như những chiếc ghế 

ngồi lý tưởng để lũ học trò chúng em ngồi mỗi giờ ra chơi. Phía trên, những cành cây to, 

rắn chắc tỏa ra tứ phía như những cánh tay người. Bao trùm lên đó là tán lá rộng, xòe ra. 

  

Lá cây phượng to nhưng mỏng, chia ra làm các nhánh lá nhỏ li ti, thưa thớt. Lá có màu 

xanh nhạt, lá già thì ngả vàng. Mỗi khi chị gió nhẹ thoảng qua, từng đợt "mưa lá" lại rủ 

xuống mặt đất, tạo nên những thảm lá nhỏ trên một góc sân. Lũ học trò chúng em thỉnh 

thoảng lại nhặt những chiếc lá cây rụng cành, tuốt ra rồi tung lên làm pháo bông hoặc 

đem ép vào những trang sách. Khi đến mùa hè hoa phượng nở, những chùm hoa đỏ rực 

nở rộ, bông nào bông đấy đua sắc đỏ rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Hoa phượng có năm 

cánh ôm lấy ở giữa là nhụy hoa. Từng bông phượng như những đốm lửa nhỏ, từng chùm 

hoa phượng lại giống như những bó đuốc đang cháy rực rỡ trên cành. 

  

Người ta vẫn thường nói, hoa phượng gắn liền với tuổi học trò, với sự chia ly. Phải chăng 

vì hoa phượng thường nở đúng vào mùa hè, mùa của tựu trường. Cây phượng đã đứng 

đó, chứng kiến biết bao lứa học trò trưởng thành, bao cuộc chia ly của những em học sinh 

tốt nghiệp, bao nụ cười, bao giọt nước mắt. Cây phượng đã gắn bó với chúng em từ rất 

lâu rồi. Vào mỗi giờ ra chơi, chúng em lại rủ nhau ngồi dưới gốc phượng trò chuyện, tâm 

sự, từng tốp học sinh đứng đá cầu, nhảy dây dưới gốc cây. Biết bao kỉ niệm tươi đẹp đều 

ở dưới bóng cây này. 

  

Cây phượng như một người bạn gắn liền với tuổi học trò của em. Màu đỏ của hoa 

phượng lại khiến em bồi hồi mỗi khi nhớ về. Dù bao năm trôi qua, cây vẫn cứ tươi tốt 

như vậy, chống chọi lại bao mưa, nắng của cuộc đời. Và sau này cho dù có học ở những 

ngôi trường mới, nhất định em cũng không thể quên được hình bóng những cây phượng 

đỏ thắm đã cùng em lớn lên và trải qua những năm tháng tại ngôi trường tiểu học này của 

mình 

  

Bài văn 3 

Tả cây phượng lớp 5: Hàng phượng vĩ trên phố 



Ở khu phố nhà em có một hàng cây phượng vĩ, em không biết chúng nằm ở đó từ khi nào 

nhưng trông chúng đã rất già rồi. Cứ mỗi mùa hè đến, lòng em lại bồi hồi, xao xuyến, 

ngóng chờ hoa phượng nở ở hàng cây nơi góc phố. 

  

Trải qua bao nhiêu năm tháng đội nắng đội mưa. Đến bây giờ, cây nào cây nấy đều to, 

cao như những người vệ sĩ ngày đêm canh gác cho khu phố. Gốc cây sần sùi, những 

chiếc rễ giày sát đất nổi hẳn lên như những con rắn khổng lồ. Đây cũng chính là những 

chiếc ghế ngồi lý tưởng của những người khách bộ hành, mỏi chân dừng lại bên gốc cây 

ngồi hóng mát. Thân cây to, một vòng tay em ôm không xuể. Lớp vỏ cây xù xì, có những 

vết nấm mốc do tác động của thời gian. Những cành cây xòe rộng, tỏa ra tứ phía, nâng đỡ 

lấy tán cây rộng như chiếc ô khổng lồ. 

  

Lá phượng nhỏ li ti, màu xanh nhạt, mọc chi chít thành những phiến lá trên những cành 

cây nhỏ. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, từng đợt lá rụng lìa cành, vậy nên dưới gốc 

cây phượng, gốc nào gốc nấy đều được bao phủ bởi những tấm thảm lá nhỏ. Cứ mỗi dịp 

hè về, hoa phượng lại nở đỏ rực. Từng bông hoa năm cánh ôm lấy nhụy hoa nhỏ, mọc 

thành những chùm hoa tỏa rộng ra giống như những mâm xôi gấc ngày Tết. Ngày bé, mẹ 

thường hái cho em những chùm phượng đỏ để cài tóc, trang trí phòng. Màu hoa phượng 

từ bao giờ đã hằn sâu trong tâm trí em, khiến em mỗi khi nhớ về lại thấy bồi hồi .Cả hàng 

cây phượng nở hoa rực rỡ, khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời vàng tươi trông như một hàng 

đuốc khổng lồ, nhuộm đỏ cả khu phố. Tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá như tấu nên 

một bản nhạc hòa ca, ca ngợi mùa hè tươi đẹp. 

  

Cây phượng vĩ đã trải qua tuổi thơ cùng tôi ngày ngày ngồi dưới gốc cây hóng mát, chơi 

trò chơi. Những chùm phượng vĩ đỏ rực là kí ức về những buổi tựu trường đầy cảm xúc. 

Cả khu phố tôi ai cũng yêu thích hàng phượng vĩ ấy, chúng như những người bạn của phố 

tôi vậy. Tôi nhớ bác Hoàng, hàng xóm của tôi từng bảo rằng mùa hè mà không có hoa 

phượng thì còn gì là thú vị nữa. Nó là bản sắc riêng của khu phố ta mà không khu phố 

nào có được. 

  

Bao nhiêu năm trôi qua, hàng phượng vĩ vẫn đứng đó, như những người bạn của cả khu 

phố tôi. Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được hàng phượng vĩ nở hoa đỏ rực mỗi mùa 

hè về, gắn liền với tuổi thơ, tuổi học trò của tôi. 

 


