
Đề bài: 

Hãy viết một bài văn tả cây hoa hồng của nhà em (hoặc em được nhìn thấy) 

Dàn ý bài văn tả cây hoa hồng lớp 4 

Đề bài tả về cây hoa hồng là một trong những đề bài hay gặp trong chuyên mục Văn mẫu 

tả cây cối lớp 4, vì vậy các em cần nắm được những ý chính dưới đây khi làm bài văn tả 

cây cối của mình nhé. 

1. Mở bài: 

 Giới thiệu đối tượng miêu tả. 

Ví dụ:  

- Mở bài trực tiếp 

Trong rất nhiều loài hoa, em thích nhất là hoa hồng bởi nó vừa có màu sắc quyến rũ lại vừa 

có hương thơm ngào ngạt say đắm lòng người. 

- Mở bài gián tiếp 

"Một bông hồng em dành tặng cô, một bài ca em hát riêng tặng thầy..." bài hát vang lên 

khiến em chợt nhớ tới cây hoa hồng nhà em cũng đang thời kì ra hoa đẹp nhất. Em sẽ xin 

mẹ chùm hoa xinh đẹp ấy để tặng cho cô giáo của em. 

2. Thân bài: 

a. Nguồn gốc: 

 Một người bạn của bố mẹ em trong một lần đến thăm nhà đã gửi tặng một chậu hoa 

hồng rất đẹp. 

 Từ đó đến nay, ngày nào em cũng dành thời gian chăm sóc cho nó và cảm thấy rất 

hạnh phúc khi được nhìn ngắm những bông hoa hồng thắm rực rỡ bung nở trong 

nắng vàng. 

b. Miêu tả chi tiết: 

 Thân cây nhỏ, khẳng khiu màu xanh thẫm. 

 Khắp thân và các cành có những chiếc gai nhọn nhô lên như một tấm áo bảo vệ cho 

nàng công chúa Hoa Hồng kiều diễm khoác trên mình bộ váy mềm mại, đằm thắm. 

 Lá hoa hồng nhỏ với những chiếc răng cưa xung quanh viền, bề mặt lá lại có những 

đường gân hình xương cá. 

 Em thích nhất là nhìn ngắm hoa hồng vào buổi sáng. Khi những tia nắng vàng tươi 

chưa chạy nhảy khắp không gian đánh thức vạn vật, sương long lanh vẫn khẽ đọng 

trên những cành hoa, kẽ lá, những hạt sương trong veo, lấp lánh đọng trên cánh hoa 
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hồng trông hệt như những hạt cườm mà mẹ thiên nhiên đã khéo dệt lên bộ váy kiêu 

sa của Hoa Hồng. 

 Mỗi buổi sáng khi thức dậy, được ngắm nhìn hoa hồng, cảm nhận được hương hoa 

thơm nhè nhẹ lan tỏa trong không gian, em cảm thấy vô cùng vui sướng và hạnh 

phúc. 

c. Cách chăm sóc: 

 Mỗi ngày em đều chăm chỉ tưới nước cho cây hai lần, lúc sáng sớm và chiều muộn 

để cây luôn được xanh tốt. 

 Mẹ đã từng dạy em cách bón phân cho cây, nhờ thế mà cây lớn nhanh hơn hẳn, lá 

xanh nhiều hơn hẳn, hoa thì cũng chăm bung nở khoe sắc hơn. 

 Thỉnh thoảng, em cùng mẹ dành thời gian bắt sâu để nó không làm hại đến cây, giúp 

cây lớn khỏe hơn. 

3. Kết bài: 

 Bày tỏ ngắn gọn tình cảm, cảm xúc dành cho đối tượng: 

Ví dụ:  

Em rất yêu cây hoa hồng trồng phía trước nhà em, lúc nào cũng tự nhủ phải chăm sóc cây 

thật cẩn thận để cây luôn xanh tươi, hoa luôn rực rỡ. 

Tham khảo thêm: Bài văn mẫu hay tả cây hoa phượng vĩ lớp 4 

Bài văn tả cây hoa hồng hay nhất của học sinh lớp 4 

       Loài hoa các bạn thích là hoa gì? Chắc chắn có nhiều câu trả lời. Chị Huệ trắng muốt 

duyên dáng hay là chị phong lan tim tím yểu điệu? Còn với em, loài hoa em yêu thích và 

đẹp nhất là hoa hồng. 

       Trước hiên nhà em có trồng một chậu hồng nho nhỏ. Hoa hồng quả không hổ danh là 

nữ hoàng các hoa. Đó là cây hồng nhung. Hoa khoác lên mình bộ váy áo màu đỏ thắm, một 

màu đỏ thật sang. Nhưng bộ dạ hội đó còn lộng lẫy hơn vào buổi sáng, những hạt sương 

đọng trên cánh hoa như những viên kim cương lấp lánh trong nắng, điểm xuyến cho tà áo 

thắm đỏ rực rỡ. Cây hoa chỉ ra ba bông nhưng bông nào bông nấy đều đẹp mê hồn. Ba 

hông hoa như ba nàng công chúa xinh đẹp, kiều diễm. Những cánh hoa chắc là đẹp nhất. 

Lớp lớp cánh hoa như những bậc thang. Cánh hoa thật mịn màng, mượt mà như tơ lụa đỏ 

thắm, chúng kết vào nhau tạo nên bông hồng duyên dáng. Đường nét từng cánh hoa thật 

uyển chuyển, đó là tuyệt tác của bông hồng, là một sự kì ảo vô hình thu hút người ngắm. 

Nhị hoa màu vàng thật hợp với dáng vẻ sang trọng của hồng nhung. Đầu nhị có đôi chút 

phấn trắng như hạt cát vàng nhấp nháy. Thân cây chắc chỉ to và dài bằng cái đũa. Thân hoa 

có gai, những cái gai bé nhưng nhọn bảo vệ cho ba nàng công chúa Hồng trẻ đẹp. Mỗi chiếc 

lá nhỏ nhỏ, xanh đậm, sờ cưng cứng, ram ráp. 

       Chà, thế mà nhanh thật! Mới ngày nào, các bông hoa chỉ là nụ hồng e ấp, nhỏ xíu, thế 

mà bây giờ những cánh hoa đã xòe ra giỡn với gió. Mỗi khi đi học về, em thường ra chỗ 
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cây hồng để thưởng thức hương thơm ngọt ngào đó. Em nhắm mắt lại và thả mình theo 

những cánh hoa. Nó dắt em đến một thế giới kỳ diệu. Ở đó, có ba nàng tiên đi cùng em vào 

khu vườn đầy hoa đó. Đó là vương quốc kỳ ảo với muôn vàn điều mới mẻ. Một thảm hoa 

rực rỡ hiện ra trước mắt em. Trên bầu trời là những đám mây bồng bềnh trôi, trong ánh 

mặt trời rực rỡ và muôn màu muôn vẻ của bảy sắc cầu vồng. Một làn gió nhẹ thoảng qua 

làm rung cánh hoa… Tất cả đều hấp dẫn vô cùng. Tiếng xe máy nổ ròn ngoài cổng, làm 

êm quay lại với hiện tại, xua tan đi nỗi mệt nhọc, lấy lại tinh thần. Đâu chỉ có em thích 

hồng nhung, còn mấy chú bướm nữa. Chúng suốt ngày đến thăm hoa. Và ba tiểu thư cũng 

vui với chúng. Có chú bướm vàng điểm đen trên cánh lúc nào cũng bay vòng quanh bông 

hoa rồi lại đậu xuống. Thật là buồn cười! 

       Em yêu quý hồng nhung lắm. Em vẫn thường tưới và chăm sóc nó. Cây hồng đã giúp 

em nhận ra một chân lý giản dị trong cuộc sống: vẻ đẹp luôn đi cùng với gai. Cũng như 

cuộc đời của mỗi người có nhiều lúc tốt đẹp và cũng không ít lúc gặp khó khăn mà ta luôn 

phải vượt qua. 

(Tác giả Nguyễn Hồng Nhung) 

>>> Chọn lọc văn mẫu 4: Tả cây hoa mai ngày tết hay nhất 

*** 

Những bài văn hay tả cây hoa hồng yêu thích của em 

Tuyển tập những bài văn tả về cây hoa hồng được các bạn học sinh làm bài cho các em học 

sinh tham khảo, từ đó thấy được góc nhìn đa dạng về cây hoa, tâm tư, tình cảm của mỗi 

bạn dành cho cây hoa khác nhau. 

Tả về cây hoa hồng mà em yêu quý nhất 

       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 gai cách nhau 1 đến 2 cm, 

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 

trông 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, dễ cây có màu đen, được phân 
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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. 

Bài văn Tả cây hoa hồng nhung trong vườn nhà em - ngắn gọn 

     Mùa xuân đến, muôn hoa trong vườn nhà em đua nhau khoe sắc nhưng đẹp hơn cả là 

cây hoa hồng nhung. Cây hoa này ông em trồng từ lúc nào em cũng không nhớ rõ nữa, 

nhưng nó là cây hoa mà em yêu thích nhất. 

      Hồng nhung đứng giữa vườn với vẻ kiêu hãnh. Thân cây mảnh mai, màu nâu sẫm, có 

gai to, sắc vàng nhọn, càng lên trên thân càng nhỏ. Những chiếc cành màu xanh như những 

cánh tay vươn lên đón lấy ánh nắng và bầu không khí yên lành, mát mẻ của mùa xuân. 

Những chiếc lá màu xanh thẫm được tô điểm bởi những đường gân và viền răng cưa khẽ 

đung đưa trong gió. Còn những bông hồng thì thật tuyệt vời. Những cái đài hoa màu xanh 

mỡ màng kia lại đỡ được nàng công chúa hoa hồng xinh đẹp. Cánh hoa màu đỏ thẫm, mịn 

màng, đan xen vào nhau thành từng lớp. Những cánh hoa ở trong thì khum khum úp sát 

vào che chở cho nhụy hoa màu vàng rực. Đứng cạnh bông hoa hồng đã nở là một nụ hoa 

đang chúm chím để chờ ngày thi hương sắc với muôn hoa trong vườn. Hàng ngày, ong 

bướm cứ rập rờn bên cây hoa hồng nhung. Mỗi khi chị gió xuân đi qua, các cây hoa trong 

vườn lại rung rinh như vẫy chào chị gió. 

      Hàng ngày, em chăm sóc cho cây hồng nhung. Vào những ngày lễ tết, mẹ em thường 

cắt những bông hoa hồng để cắm vào lọ. Nhờ có cây hồng nhung mà khu vườn nhà em trở 

nên rực rỡ. 

>>>Tuyển chọn văn mẫu tả cây hoa đào ngày tết quê em hay nhất 

Bài văn tả Cây hoa hồng bạch ngát hương 

Khi nhắc tới hoa hồng, ai cũng sẽ nghĩ ngay tới sắc thắm của những đoá hồng nhung. Màu 

đỏ nhung vừa sặc sỡ vừa sang trọng. Nhưng em lại thích những bông hoa hồng bạch tinh 

khôi của bà trồng nơi góc sân nhà em. 

Cây hoa hồng bạch được bà trồng khi mẹ mới về nhà ông bà nội. Bà nói với mẹ, hoa hồng 

bạch làm thuốc ho cho trẻ nhỏ, mẹ có bầu em nên bà trồng một cây để phòng làm thuốc 

cho em. 

Giờ đây cây hoa hồng đã lớn và cao ngang đầu người lớn. Tán cây xoè ra ôm lấy một sân 

nhà em thật tươi tốt. Cũng vì vậy mà bố và ông nội đã làm một hàng rào bằng gỗ và dây 

thép để cành cây không bị đổ, gãy ra sân. 
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Cây hoa hồng bạch có gốc to bằng hai ngón tay của em. Từ gốc của cây chia thành ba 

nhánh thân nhỏ hơn cỡ bằng ngón tay cái của em. Thân cây màu nâu, hơi xù xì. Phần thân 

cây già không có nhiều gai, nhưng lên dần phía trên các thân non thì gai của cây hoa hồng 

mọc chi chít. Những chiếc gai to bè, sắc nhọn đua ra như để bảo vệ nguồn dinh dưỡng tinh 

tuý nhất đang chảy trong huyết mạch.  Lá cây hồng bạch có hình tròn và nhọn ở đầu là. 

Viền lá có các răng cưa nhỏ. Lá hồng bạch có màu xanh nhạt hơn so với các giống hoa 

hồng khác. Khi lá già thì ngả màu lam vàng.  

Điều em yêu thích nhất ở cây hoa hồng bạch chính là những bông hoa trắng tinh, thuần 

khiết mà thơm nhẹ nhàng, thanh tao. Ai đã ngửi qua hương hoa hồng bạch chắc chắn không 

thể quên. Cuống hoa hồng bạch nhỏ màu xanh nõn, viền đài hoa có sắc xanh đậm hơn. 

Cánh hoa hồng bạch tròn, to hơn các loại hoa hồng khác. Bông hồng bạch nhà em lúc nở 

to nhất còn to hơn bàn tay của em. Phía trong bông hoa là những nhị và nhuỵ hoa nhỏ xíu 

như tơ và trên đầu nhị có những phấn vàng lốm đốm.  

Vào mùa hè, khi hoa hồng bạch nở rộ, bà hoặc mẹ thường cắt những chùm hoa để cắm 

trong phòng khách hoặc phòng bếp nhà em. Ngoài tác dụng để trang trí cho gia đình, thỉnh 

thoảng khi em bị ho, bà thường hái một vài bông rồi chưng cánh hoa với quất và đường 

phèn cho em uống. Khi uống nước đó, em thấy cổ họng rất thơm và dịu lại, cơn ho của em 

đỡ hẳn. 

Cây hoa hồng không chỉ là cây hoa tô điểm cho sân nhà, cây hoa còn là những tình yêu, sự 

quan tâm của cả nhà dành cho nhau. Vì vậy em vô cùng yêu quý cây hoa hồng bạch nhà 

em. Em sẽ luôn chăm sóc cây hoa hồng thật tốt để cây sống thật lâu, thật khoẻ. 

Hoa hồng - loài hoa đặc biệt trong lòng em 

     Ai cũng có cho riêng mình một loài hoa yêu thích. Chắc chắn sẽ có nhiều câu trả lời 

khác nhau, nhưng riêng em, loài hoa đó rất đặc biệt: đó là loài hoa hồng. 

     Lúc trước mẹ mang về một chậu hoa và trồng trước hiên nhà. Nghe mẹ kể mới biết đây 

là hồng nhung và là nữ hoàng của các loài hoa. Cứ mỗi sáng sớm, đặc biệt khi trời se lạnh 

cộng thêm ánh nắng ban mai từ mặt trời tỏa xuống. Những hạt sương long lanh đọng lại 

trên lá trông thật đẹp, thật lung linh. Càng tô điểm cho vẻ thuần khiết, đỏ thẩm của hoa. 

Những cánh hoa chĩa ra đỏ thẩm, thật mịn màng, thật mỏng manh. Các cánh hoa được xếp 

tầng lên nhau, càng vào lớp trong cánh hoa càng nhỏ và mỏng, quấn chặt lấy phần nhị hoa. 

Đầu nhị hoa thường có màu vàng nhạt. Mùi hương lan tỏa ra từ đó thật nhẹ nhàng, say đắm 

bất kì ai. Đầu nhị hoa có chút phấn trắng, hằng ngày đều có ong bướm ghé thăm. Thân hoa 

thì nhỏ xíu chỉ bằng chiếc đũa thôi nhưng rất cứng cáp, xung quanh còn có gai nhọn như 

lớp vũ khí bảo vệ cuối cùng. Điểm tô trên thân là những chiếc lá xanh biết, ram ráp xung 

quanh thân, ở mép lá có hình răng cưa. Từ trên nhìn xuống, hồng nhung có vài bông thôi 

nhưng đẹp lạ kì. Những bông hoa đua nhau khoe sắc, có những bông chỉ mới là nụ nhỏ 

nhìn chẳng khác gì những ngọn nến đang lung linh trong gió, em cứ nhìn ngắm mãi mà 

không thấy chán, cảm thấy yêu hoa vô cùng. 

      Hoa hồng là loài cây em thích nhất. Mỗi sáng và tối em đều chăm sóc nó. Cái đẹp luôn 

đi với nỗi đau cũng giống như hồng có gai vậy. Thật đẹp nhưng cũng dễ tổn thương. 



Văn tả Cây hoa hồng của mẹ 

Nhà em ở mặt phố nên không có vườn nhưng khi tới thăm làng hoa Ngọc Hà, mẹ em đã 

mua một cây hoa hồng nhung rất đẹp, để trồng ở lan can trước cửa phòng của em. 

Ôi chao! Cây hoa hồng nhung mới đẹp làm sao! Cây chỉ cao bằng một cậu bé hai, ba tuổi 

mà thôi! Thân cây mảnh mai, yêu kiều nhưng chi chít là những chiếc gai sắc nhọn, như là 

chàng hoàng tử đang bảo vệ nàng công chúa. Cành cây nhỏ nhắn thì đang đón những tia 

nắng vàng rực rỡ. Trên những cành cây đó thì có rất nhiều lá. Những chiếc lá đó được trang 

trí rất đẹp, đó là đường gân và viền răng cưa đấy! Mỗi khi chị gió bay đến thì những chiếc 

lá đó lại rung rinh như khẽ chào chị. Mới chiều hôm qua, cây còn lấm tấm nụ. Thế mà hôm 

nay cây đã đua nhau nở hoa đỏ thắm, mà cánh hoa thì mịn nàng. Bên trong những cánh 

hoa đó toả ra hương thơm quyến rũ những chú ong làm mật cho đời và những chị bướm 

tinh nghịch. 

Những hôm đi học về, em thường đến bên cây để tưới nước và bắt sâu cho cây. Cây hoa 

khẽ ngả mình như để cảm ơn em. Ôi thật hạnh phúc biết bao! Em rất yêu quý cây hoa hồng 

nhung này và em sẽ mãi yêu quý cây hoa hồng nhung. 

(Tác giả Nguyễn Minh Anh - Hà Nội) 

Bài văn tả Cây hoa hồng trong vườn nhà ông - siêu ngắn 

Ở vườn nhà ông em trồng một số cây như cúc, phong lan, lay ơn…Nhưng em thích nhất 

cây hồng nhung. Cây này được trồng từ hồi em còn bé xíu. 

Nhìn cô nàng hồng nhung đứng giữa các bạn của mình trông thật kiêu hãnh. Thân cây thanh 

mảnh, màu nâu, là loại cây gai to và sắc. Cành cây vươn ra những cánh tay đón lấy ánh 

nắng ban mai, uống những giọt sương long lanh và không khí trong lành, mát mẻ của mùa 

xuân. Những chiếc là màu xanh thẫm được tô điểm đường gân và viền răng cưa nổi bật. 

Còn các bông hoa thì thật tuyệt vời, không còn chê vào đâu được. Những đì hoa xanh mỡ 

màng kia có thể đỡ được cô tiên nữ xinh đẹp và lộng lẫy đó. Cánh hoa đỏ và mịn đan xen 

thành từng lớp. Các lớp hoa ở trong khum khum úp vào che chở cho nhị hoa yếu ớt. Cạnh 

một bông hoa đã nở là một nụ hoa chờ ngày phô sắc, toả hương. Ngày ngày, ong bướm rập 

rờn bên cây hoa. Mõi khi chị gió bay qua là hồng nhung lại nghiêng người như để chúc chị 

một ngày tốt đẹp. 

Hàng ngày em chăm sóc cây rất chu đáo. Em coi cây như một người bạn của em. Mỗi khi 

đên mùa xuân, hoa hồng lại là một nữ hoàng trong thế giới loài hoa. 

(Tác giả: Lê Duy Thái - Hà Nam) 

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

Với phần dàn ý hướng dẫn làm bài cùng những bài văn tả cây hoa hồng lớp 4 đặc sắc 

nhất, kho tài liệu văn mẫu lớp 4 của Đọc tài liệu hi vọng sẽ giúp ích các em học sinh trong 

việc học Tập làm văn được dễ dàng hơn. 
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