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Em thích nhất điều gì ở mùa xuân quê em? 

Trả lời 

Mẫu 1 

Mùa xuân trên quê hương em đầy sự thanh bình, vui tươi. Mỗi khi xuân đến, cây 

cối quanh các đường làng, trên các cánh đồng lại thi nhau đâm chồi nảy lộc tỏa ra 

sức sống dồi dào làm cho chúng em cũng luôn có cảm giác tươi vui. Có những cây 

hoa gạo trên con đường vào làng em xếp thẳng hàng nở ra những bông hoa đỏ chói 

như những bó đuốc trông rất bắt mắt. Chúng em thường nhặt những bông hoa gạo 

rụng để xâu thành chuỗi, tạo thành những chiếc vòng để chơi trò chơi. 

Mẫu 2 

Em thích nhất là thời tiết và khung cảnh mùa xuân ở quê em: Thời tiết mùa xuân 

ấm áp, dễ chịu chứ không lạnh giá như mùa đông. Hoa đào, hoa mơ nở rực rỡ đầy 

cành tô điểm cho đời sức sống mới. Cây cối trút bỏ lớp áo xám xịt của mùa đông 

để nô nức đâm chồi, nảy lộc. Con đường làng em rộn ràng người đi lại: người đi 

chúc tết, đi hội làng, đi chợ xuân... ai nấy đầy vui mừng, rạng rỡ. 

Mẫu 3 

Xuân đến cây cối đâm chồi nảy lộc, một năm mới lại được bắt đầu khi những cánh 

đào thắm nở rộ. Xuân đến quê tôi rất sôi động, náo nhiệt. Cảnh sắc chợ Tết quê tôi 

chính là nét vẽ sinh động mà tôi yêu thích nhất. Chợ quê tôi không quá to nhưng 

vẫn bày bán rất nhiều những mặt hàng cần thiết cho một năm mới đến. Khu đồ ăn, 

khu hoa quả hay khu quần áo đều tấp nập người qua. Không khí vui tươi, ồn ào đã 

bao trùm lên khắp không gian. Cảnh chợ Tết mỗi năm ở quê tôi chính mãi in đậm 

trong kí ức của tôi. 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi "Em thích nhất điều gì ở mùa xuân quê em?" do 

Đọc tài liệu biên soạn. Chúc các em soạn văn 7 Kết nối tri thức thật tốt trước khi 

tới lớp. 
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