
Hướng dẫn lập dàn ý bài văn tả cơn mưa (cho nhiều đề bài) 

Để viết được một bài văn về tả một cơn mưa một cách đơn giản, bao quát đầy đủ ý và sinh động, 

các em học sinh cần lập dàn ý bài văn của mình thật tốt. Có người sẽ viết bài văn ngắn gọn, có 

người sẽ viết tỉ mỉ, chi tiết theo quan sát, theo cảm xúc của mình, vì vậy mà khi lập dàn ý cũng 

cần lưu ý những điều như vậy. Dàn ý bài văn tả cơn mưa càng chi tiết thì các em càng dễ dàng 

khi viết thành một bài văn hoàn chỉnh, dễ kiểm soát và điều phối nội dung của mình trong bài 

văn sao cho phù hợp với trình tự thời gian, không gian, cảm xúc của mình. Cùng Đọc tài liệu 

xem những dàn ý bài văn tả cảnh cơn mưa từ ngắn gọn tới đầy đủ, từ tổng quát tới chi tiết của 

mỗi yêu cầu đề bài khác nhau nhé. 

Cách lập dàn ý tả về cơn mưa 

Khi bắt tay vào lập dàn ý các em học sinh cần nhớ được rằng, bố cục bài văn gồm 3 phần: mở 

bài, thân bài và kết bài và các nội dung chính cho từng phần. 

Mở bài 

Giới thiệu về hoàn cảnh, không gian, thời gian của sự việc. 

Thân bài 

Miêu tả sự việc theo các góc độ khác nhau 

- Theo không gian: từ ngoài đường vào tới sân nhà, từ trên trời xuống tới mặt đất... 

- Theo thời gian: từ lúc bắt đầu cơn mưa cho tới lúc kết thúc, từ lúc mưa nhỏ cho tới lúc mưa to 

rồi tạnh... 

Kết bài 

Nêu cảm xúc, tỉnh cảm của em với sự việc vừa miêu tả ở trên. 

Dàn ý tả cơn mưa ngắn nhất 

Mở bài 

Giới thiệu địa điểm mình có những quan sát cơn mưa hay những dấu hiệu báo cơn mưa sắp đến. 

Thân bài 

- Miêu tả cơn mưa theo trình tự thời gian: miêu tả từng cảnh vật trong cơn mưa. 

Cảnh vật thường có trong cơn mưa: mây, gió, bầu trời, mưa, con vật, cây cối, con người, chim 

muông,… 

- Cảnh vật tươi sáng sau cơn mưa. 

Kết bài 

Nêu cảm xúc của mình với những hình ảnh vừa miêu tả. 

https://doctailieu.com/ta-con-mua


 

Lập dàn ý tả cơn mưa rào chi tiết 

Mở bài 

Trời oi bức, đứng gió, không khí ngột ngạt. Mây đen từ phía chân trời kéo về. Bầu trời tối sầm 

lại. 

Thân bài: 

* Diễn biến của cơn mưa: 

- Một vài hạt mưa bắt đầu rơi. 

- Gió thổi ào ào, cây cối nghiêng ngả. 

- Mưa nặng hạt dần. Mưa rơi lộp độp. 

- Mưa xối xả, mưa như trút nước. 

- Cây cối trong vườn ngả nghiêng trong ánh chớp nhoáng, sáng loá và tiếng sấm ì ầm lúc gần, lúc 

xa. 

- Ngồi trong nhà nhìn ra thấy một màn mưa trắng xóa. Giữa nền trời tối đen, lâu lâu một vệt chớp 

loằng ngoằng sáng chói như muốn xé toang bầu trời âm u. Tiếp theo là tiếng sấm ầm ầm, khiến 

cho mọi người giật mình. 

- Dòng nước mưa từ trên cao trút xuống lấp lánh như bạc, chảy lai láng. 

- Mưa mỗi lúc một to, gió lay giật các cửa sổ và cửa ra vào. 

- Hơi nước mát lạnh bay vào gian phòng. 

* Sau cơn mưa: 

- Lá vàng rơi đầy sân. 

- Trời trong veo không một gợn mây. 

Kết bài: Cơn mưa đem lại sự mát dịu cho con người và cảnh vật, xua đi cái nóng ngột ngạt của 

buổi trưa hè. 

Dàn ý bài văn tả cơn mưa theo trình tự thời gian 

Mở bài 

Giới thiệu khung cảnh trước cơn mưa: 

- Trời nắng kéo dài. Không khí oi bức. Cây cối như muốn khô héo. 

- Bỗng có gió thổi mạnh từng đợt, mát lạnh. Mây xám, mây đen xô vào nhau trên bầu trời. 



- Bầy chuồn chuồn bỗng bay là là gần mặt đất, báo hiệu trận mưa lớn sắp xảy ra. 

Thân bài 

- Lúc trời sắp mưa 

+ Mây đen kéo đến làm bầu trời tối rầm. 

+ Gió nổi lên dữ dội, mỗi lúc một mạnh hơn. 

+ Cây lá ngả nghiêng theo gió. 

+ Cát bụi bị thổi bay lên mù mịt, không còn nhìn rõ lối đi… 

- Lúc trời bắt đầu mưa 

+ Mưa bắt đầu rơi những hạt đầu tiên, bầu không khí mùi ngai ngái. 

+ Rồi mưa tuôn xối xả như trút giận xuống tất cả mọi thứ dưới mặt đất. 

+ Cây cối hai bên đường như đang nhảy múa, tha hồ tắm mưa. 

+ Người đi đường vội vã tìm chỗ trú và mặc áo mưa. 

+ Những hạt mưa to, trắng xóa. Mưa như ai cầm bình trút nước xuống mặt đất. 

+ Tiếng sấm ì ầm, chớp nhoang nhoáng loằng ngoằng trên bầu trời như muốn xé toạc những đám 

mây đen kịt. 

+ Nước chảy thành những dòng chảy như suối trên đường. 

+ Đường phố bỗng chốc vui mắt với những chiếc áo mưa đủ màu. 

+ Ô tô lao nhanh trên phố làm nước bắn tung tóe sang hai bên. 

+ Có mưa khí trời mát mẻ hơn, con người mong chờ bầu không khí mát lành sau khi mưa tạnh. 

- Lúc trời mưa tạnh 

+ Hạt mưa nhỏ dần, ngớt dần rồi hết hẳn. 

+ Mây đen tan hết, nhường chỗ cho bầu trời xanh trong, mát mẻ. 

+ Chim chóc rời chỗ nấp vỗ cánh hót vang tràn đầy tươi vui. 

+ Cây cối xanh tươi, mướt nước, long lanh dưới ánh mặt trời. 

+ Mọi người lại tiếp tục công việc của mình. 

Kết bài 

Em yêu thích những cơn mưa, chúng làm không khí thêm trong lành, vạn vật sau cơn mưa tươi 

mới. 



Dàn ý tả cơn mưa theo trình tự không gian 

Mở bài 

Giới thiệu cảnh vật khi cơn mưa tạnh 

- Những hạt mưa thưa dần rồi hết hẳn. 

- Bầu trời dần sáng lên, mặt trời lại ló rạng sau những đám mây trắng bồng bềnh. 

Thân bài 

- Quang cảnh bầu trời 

+ Cơn mưa kéo dài gần một giờ đồng hồ rồi tạnh. 

+ Mưa thưa dần rồi dứt hẳn. 

+ Tấm màn mưa trắng xoá nhường chỗ cho bầu trời cao và xanh ngắt, rải rác vài đám mây trắng 

đang lững lờ trôi theo gió. 

+ Mặt trời lại chói chang, chiếu những tia nắng trong veo xuống cho con người. 

- Cảnh hè phố 

+ Một làn gió mát thoảng qua làm nước từ các tán cây rơi lộp độp xuống đường, xuống phố và cả 

những người đi đường. 

+ Mưa đã ngừng rơi nhưng nước từ các mái hiên vẫn chưa ngừng tí tách. 

+ Mấy chú chim không biết trú mưa nơi nào giờ nhảy ra bay lượn, rũ lông, tỉa cánh, sửa sang lại 

bộ mã như để vận động. 

+ Người trú dưới mái hiên nhà bên đường lại tiếp tục di chuyển, thậm chí thêm phần vội vã hơn 

để bù lại khoảng thời gian trú mưa. 

- Cảnh dưới lòng đường 

+ Đường xá lại đông đúc như lúc cơn mưa chưa trút xuống. 

+ Các loại xe cộ lao nhanh vun vút trên đường, vừa đi vừa bóp còi inh ỏi. 

+ Người đi xe máy chạy có phần gấp gáp hơn, cố vớt vát thời gian để hoàn thành công việc đúng 

giờ. 

+ Những chiếc oto thì đi lại có phần cẩn trọng hơn và cũng chậm rãi hơn so với dòng xe máy. 

+ Lòng đường lúc trời đổ mưa thì im ắng, vắng lặng, giờ lại ồn ào, tấp nập như thường. 

Kết bài 

- Trận mưa làm cho không khí mát mẻ, con người khoan khoái, phấn khởi hơn. 



- Trận mưa làm đường phố sạch đẹp, sáng bóng dưới ánh mặt trời. 

Dàn ý tả cơn mưa giông chi tiết 

Mở bài 

Giới thiệu về cơn mưa mà bạn muốn tả. 

Ví dụ mở bài tả cơn mưa 

Mùa hè oi bức luôn được những cơn mưa rào làm dịu và tưới mát. Nếu không có những cơn mưa 

ấy, chắc chắn không có cỏ cây, sinh vật nào có thể chịu được cái nắng nóng gay gắt của mặt trời 

mùa hạ. Vạn vật sau cơn mưa ấy thật thanh khiết, tươi mới, tràn đầy sức sống khiến em vô cùng 

yêu thích cơn mưa. 

Thân bài 

Miêu tả chi tiết cơn mưa 

a. Lúc trời sắp mưa: 

* Con người: 

- Mọi người vẫn đang làm việc hăng say, miệt mài ngoài cánh đồng. 

- Em đang mải mê thả diều, chăn trâu cùng các bạn vào ngày được nghỉ học. 

* Cảnh vật xung quanh: 

- Những con trâu mải mê gặm cỏ trên đồng. 

- Những đám mây đen xuất hiện ở cuối chân trời và bắt đầu kéo đến khu làng em. 

- Những cơn gió thổi mạnh hơn và kèm theo hơi lạnh. 

- Gió thổi mạnh làm cây, cỏ lung lay, dập dờn như sóng. 

- Những con diều bắt đầu chao nghiêng dữ dội, giật mạnh dây trong tay chúng em. Chúng em 

nhanh chóng thu diều về. 

b. Lúc trời bắt đầu mưa 

- Mọi người bắt đầu ngưng làm việc và chuẩn bị quay về nhà. 

- Những hạt mưa bắt đầu rơi trên cánh đồng, trên từng ngọn cỏ, ngọn cây như nhảy múa. 

- Không khí mát lạnh và dễ chịu vô cùng. 

- Bầu trời tối đen như đêm đông. 

c. Lúc trời mưa to 



- Sấm sét bắt đầu nổ đùng đùng, khiến bọn trẻ con chúng em vô cùng sợ hãi, vội vàng lùa trâu về 

nhà. 

- Những hạt mưa bắt đầu to hơn, rơi lộp độp trên đất, mặt đất dần đầy nước và tạo ra những dòng 

chảy thoát nước rất nhanh. 

- Những cành lá hứng những hạt mưa rơi xuống như đang nhảy múa, như tắm mát cho mình sau 

những ngày chống chịu cái nắng bỏng cháy của mặt trời. 

d. Lúc trời tạnh mưa 

- Mưa đã ngớt, trời quang mây tạnh, cây cối sạch sẽ, mát mẻ. 

- Những chú chim bắt đầu bay nhảy trở lại, những chú dế ra khỏi hàng và bắt đầu kêu rả rích 

- Mưa tạnh thì những mảng mây đen kéo đi nhường chỗ cho mảng mây xanh kéo đến, khiến bầu 

trời trong xanh và trong trẻo trở lại. 

- Không khí lúc này không oi bức như lúc sắp mưa mà trở nên mát lành, thoải mái. 

- Những con đường nhờ có cơn mưa mà được dội rửa sạch bóng những vết bùn đất và cỏ rác. 

- Mọi người lại ra đồng và tiếp tục làm việc sau cơn mưa rào ấy. 

- Bên đường là tiếng còi xe của những người trú mưa, giờ họ lại tiếp tục công việc của mình còn 

đang dang dở. 

- Trẻ con sau cơn mưa lại ùa ra đường, ra đồng để nô đùa bên những vũng nước mưa mà trời vừa 

ban cho. 

Kết bài 

Nêu cảm nghĩ của em về cơn mưa 

Ví dụ kết bài tả cơn mưa 

Cơn mưa mang lại cho mọi người, cho mọi vật nhưng thay đổi tích cực, tinh thần thoải mái. Em 

luôn yêu những cơn mưa mùa hạ như vậy, nhanh đến nhanh đi và làm cho tinh thần của mọi 

người dân quê em luôn vui vẻ, mát mẻ như chính những giọt nước mưa ấy. 

-/-  

Trên đây là những dàn ý tả bài văn tả cơn mưa đa dạng cho các em học sinh tham khảo, từ đó 

tưởng tượng và viết bài văn tả về cơn mưa thật hấp dẫn và sinh động. 

 


