TẢ CÂY HOA HỒNG
Đề bài
Em hãy viết đoạn văn miêu tả về cây hoa hồng
Dàn ý chi tiết tả cây hoa hồng
1. Mở bài: Giới thiệu về cây hoa hồng định tả
Nhà em có một khu vườn nhỏ, ba em trồng rất nhiều hoa, trong đó em thích nhất là cây
hoa hồng.
2. Thân bài: Tả cây hoa hồng
a. Tả bao quát cây hoa hồng:



Cây hoa hồng được trồng thành bụi
Bên cạnh các cây hoa khác như: cúc, huệ,.. và một số cây khác trong vườn.

b. Tả chi tiết về cây hoa hồng








Thân cây hoa: cao chừng 1 mét.
Cành cây: cây có nhiều cành, trên cành có nhiều gai.
Lá: lá non màu xanh nhạt, là già có màu xanh đậm, cạnh lá hình răng cưa.
Nụ hoa hồng: nụ chum chím, khi gần nở sẽ có vệt đỏ trên đầu cánh hoa
Hoa: Khi hoa nở các cánh hoa xếp thành nhiều tầng, có màu đỏ tươi rất đẹp và nổi
bật. Giữa hoa có nhị vàng.
Hoa có mùi thơm nhẹ nhàng.
Thu hút rất nhiều ong bướm khi hoa nở rộ.

3. Kết bài: Cảm nghĩ của em về cây hoa hồng



Em rất thích hoa hồng.
Hoa hồng dùng để trang trí rất đẹp.
Tuyển tập bài văn mẫu tả cây hoa hồng hay nhất

Bài văn mẫu 1
Miêu tả cây hoa hồng nhung trước sân

Trong tất cả các loài hoa, em thích nhất hoa hồng. Vì thế bố có trồng cho em một khóm
hồng nhung ở sân và mỗi lần chỉ cần mở cửa là có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của
nó.
Cây hoa hồng nhung đó có nguồn gốc từ nhà bà ngoại em, vì em thích hoa hồng nên bố
em đã xin bà chiết một cành về trồng trước sân nhà. Hôm bố mang về em rất vui và hứa
với bố sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận. Hàng ngày em tưới nước đều đặn, chẳng bao lâu sau,
từ một cành cây hoa hồng đã mọc thêm nhiều cành nữa.
Thân của cây hoa hồng màu xanh, chỉ to hơn ngón tay một chút, có một lớp vỏ cây bên
ngoài, bên trong lớp vỏ ấy là phần lõi của thây cây có màu trắng, nó thuộc thân cây mềm
nên rất dễ bị bẻ gãy, thân cây có nhiều gai nhọn, khi bị đâm vào tay sẽ rất đau và có thể
bị chảy máu. Lá của cây hoa hồng cũng là màu xanh và có những răng cưa ở viền lá, mặt
dưới của lá cây có những lớp phấn màu trắng, rất dễ dính vào tay mỗi khi cầm vào. Cây
hoa hồng ngày một lớn, và thế là sau những ngày tháng trông đợi, cây hoa đã ra những
cái nụ đầu tiên, dần dần những cái nụ ấy nở thành những bông hoa rực rỡ rất đẹp.
Mặc dù tên là hoa hồng nhưng cây hoa hồng nhà em lại có hoa màu đỏ, em hay thắc mắc
với bố về truyện này nhưng bố em cũng không trả lời được. Hoa hồng có rất nhiều cánh,
khi chưa nở thì những cánh hoa chụm vào nhau, cánh nọ ôm lấy cánh kia, khi nở to ra thì
các cánh đan xen nhau, ở giữa là nhị hoa màu vàng. Bao quanh bên ngoài ra những đài
hoa, có tác dụng bảo vệ và nâng đỡ cả bông hoa.
Khi hoa nở, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, đúng như lời bố nói, mỗi lần mở cửa là một lần
hương thơm tràn ngập vào trong nhà. Nhưng hoa hồng rất nhanh tàn, chỉ được vài ngày
những cánh hoa rụng hết chỉ còn trơ lại những cuống hoa, nhường chỗ cho những nụ hoa
khác. Mỗi khi rảnh rỗi bố em thường mang kéo ra tỉa, cắt đi những cành cây bị sâu, và
những cành đã già, mới đầu em chưa biết, sau được bố giải thích là cắt đi thì cây hoa mới
mọc được những cành mới giàu sức sống hơn.
Em rất thích hoa hồng và yêu quý cây hoa hồng nhà em. Em và bố sẽ chăm sóc cây hoa
thật cẩn thận để nó nở những bông hoa thật đẹp, để trong nhà lúc nào cũng được cảm
nhận mùi hương ngọt ngào đó.
Bài văn mẫu 2
Tả cây hoa hồng lớp 5: Cây hoa hồng vàng
Trong số các loài hoa với những vẻ đẹp khác nhau, em thích nhất là hoa hồng kiêu sa.
Nhưng hoa hồng lại có rất nhiều loại: hoa hồng nhung kiều diễm, hoa hồng trắng thanh
nhã... Bản thân em, em lại thích nhất là hoa hồng vàng.

Hoa hồng vàng – nhắc đến tên gọi của nó là ta đã có thể mường tượng ra hình ảnh của
loại hoa này trong đầu. Nó chính là hoa hồng, nhưng những cánh hoa mịn màng nhỏ xinh
ấy lại không phải là một màu hồng phấn dễ thương hay màu đỏ đậm quyến rũ mà là một
màu vàng ấm áp có phần kiêu kỳ như nàng công chúa.
Hoa hồng vàng cũng giống như những bông hoa hồng khác. Nó có một thân nhỏ màu
xanh vô cùng cứng cáp như lâu đài cao xa của nàng công chúa Tóc Mây, đỡ lấy bông hoa
xinh đẹp. Trên thân là những chiếc gai nhỏ sờ vào hơi ram ráp, xuất hiện trên đó là vài
chiếc gai nhọn. Em luôn ví đó là những chàng kị sĩ – người bảo vệ ngọn tháp của công
chúa hoa hồng vàng khỏi những kẻ có ý đồ xấu với nàng.
Một chiếc đài nho nhỏ được tạo nên bởi bốn chiếc lá dài mảnh, yểu điệu như những hoa
văn, họa tiết tô điểm cho vẻ đẹp của nàng công chúa. Màu xanh hơi đậm vô cùng đặc
trưng tôn lên thêm màu vàng kiêu sa. Đẹp nhất vẫn chính là bông hoa hồng màu vàng.
Bông hoa ban đầu chỉ là nụ hoa nho nhỏ, những cánh hoa cuộn mình vào, bao bọc lấy
nhụy hoa màu vàng bên trong. Chúng hơi nhọn lên như muốn kiêu sa mà đón nhận lấy
tinh hoa của đất trời, của nắng, của gió… để rồi từ đó qua thời gian, những cánh hoa dần
hé mở, cánh hoa này xếp so le với cánh hoa kia, tạo thành một vẻ đẹp hài hòa mà không
kém phần hấp dẫn.
Hoa hồng vàng – loài hoa mang màu vàng quý phái, kiêu hãnh, như nàng công chúa được
yêu chiều, bảo hộ trong lâu đài. Màu vàng – màu sắc chẳng hề quá rực rỡ như màu đỏ,
cũng chẳng hề quá nhạt như màu hồng phấn, chúng mang một vẻ đẹp rất riêng khiến em
vô cùng yêu thích. Những bông hoa hồng vàng có một hương thơm dịu nhẹ thoải mái,
thoang thoảng trong không gian như mời gọi ong bướm.
Em rất thích hoa hồng vàng. Bởi vậy em và mẹ đã trồng trong vườn nhà rất nhiều những
bông hoa hồng với màu sắc khác nhau, trong đó màu vàng là nhiều nhất. Em sẽ chăm sóc
cho chúng cẩn thận để sắc vàng ấy ngày càng nở rộ.
Bài văn mẫu 3
Tập làm văn lớp 5 tả cây hoa hồng
Trong rất nhiều những loại cây hoa như hoa hồng, hoa ly, hoa mai, hoa đào em thích nhất
hoa hồng bởi màu sắc của nó rất gợi cảm và mang nhiều sức sống tươi vui nhộn nhịp.
Cây hoa hồng được trồng trước nhà em, mỗi buổi sáng em thường ngắm và được chiêm
ngưỡng vẻ đẹp của nó, nó có vẻ đẹp quý phái và mang những nét đặc trưng riêng cho mỗi
người, những hình ảnh gợi hình và mang những cung bậc riêng. Cây của nó có nhiều gai,
màu xanh, hoa của nó màu hồng, thân cây của nó lắm gai, mỗi nhánh gai cách nhau 1 đến
2cm, thân cây được chia làm nhiều nhánh và hoa được nở trên những cành tươi tốt, gốc

của cây được trồng một cái chậu to và mỗi chậu sẽ được chăm bón rất tốt, hình ảnh này
sẽ gợi tả những hình ảnh riêng và mang những cung bậc mới sâu sắc, hình ảnh này mang
những đặc trưng riêng và có ý nghĩa lớn lao sâu sắc.
Hình ảnh đó đã khắc sâu trong tâm trí của em, mùi hương của nó bay ngào ngạt trong
những làn sương sớm, cánh hoa mỏng và được xếp lên nhau thành từng tầng một nó lung
linh và mang vẻ đẹp mạnh mẽ, trong những cây được trồng trước nhà em thấy hình ảnh
của nó hiện hữu và mang những đặc trưng riêng biệt có ý nghĩa lớn lao, hình ảnh bông
hoa và những hình ảnh khác cũng được thể hiện sâu sắc.
Lá cây hoa hồng có màu xanh, mỗi cây có rất nhiều lá, trên lá cây cũng có màu xanh và
có gai, gai của hoa hồng nếu bị đâm vào tay cũng rất đau, rễ cây có màu đen, được phân
thành nhiều nhánh, thân cây lại có màu xanh giống như màu lá cây, mỗi cây có nhiều nụ
và những bông hóa đã được nở ra thành những bông hoa đẹp, hình ảnh đó đã tác động
đến tâm trí của mỗi người, hình ảnh hoa có những nét đẹp lung linh và tạo nên những
dáng hình đẹp và có sức thu hút mạnh mẽ nó không chỉ tạo nên những sức hút lớn lao mà
còn ảnh hưởng sâu rộng đến hình ảnh thiên nhiên trù phú.
Em rất thích hoa hồng bởi nó tượng trưng cho một tình yêu đẹp, và em yêu vẻ đẹp quý
phái của nó.

