
Câu lạc bộ Toán học muôn màu  Ngày_____ tháng ______ năm 2020 

CHUYÊN ĐỀ VĂN MIÊU TẢ 

I. THẾ NÀO LÀ MIÊU TẢ 

1. Khái niệm 

- Miêu tả: là dùng kí hiệu (lời nói, hành động, âm thanh, màu sắc,…) để tái hiện các sự 

vật, hiện tượng.  

- Văn miêu tả: là dùng từ ngữ để tái hiện sự vật, hiện tượng để người đọc, người nghe 

hình dung rõ nét về sự vật, hiện tượng đó.  

2. Các bước làm bài văn miêu tả 

- Bước 1: Tìm hiểu và phân tích đề bài. 

- Bước 2: Quan sát kĩ đối tượng miêu tả để tìm hiểu các đặc điểm của đối tượng.  

- Bước 3: Lập dàn ý. 

- Bước 4: Viết bài. 

- Bước 5: Kiểm tra, sửa lỗi.  

II. MIÊU TẢ ĐỒ VẬT.  

1. Các dạng bài miêu tả đồ vật  

 

 

 

2. Cách làm bài văn miêu tả đồ chơi. 

- Mở bài: giới thiệu về đồ chơi  

(đó là đồ chơi nào?, trông nó như thế nào? ấn tượng chung?) 

- Thân bài:  

 Tả bao quát:  

+ hình dáng: to, nhỏ 

+ màu sắc: nổi bật 

Tả đồ chơi 

Tả đồ dùng học tập 

Tả vật dụng 
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+ kích thước: dài, rộng, cao 

+ chất liệu: bông, nhựa, vải, … 

+ xuất sứ 

 Tả chi tiết ( phần đầu => phần thân => phần đuôi) 

 Hoạt động, công dụng 

+ Hoạt động: chỉ rõ cách thức hoạt động, cách sử dụng đồ chơi.  

+ Công dụng:  

 

 

 

- Kết bài: + kết lại đặc điểm 

       + cách giữ gìn 

    + cảm xúc. 

3. Thực hành 

Đề bài: Lập dàn ý miêu tả cái đồng hồ báo thức.  

I. Mở bài : Giới thiệu chiếc đồng hồ nhà em (Ai mua? Vào lúc nào?) 

- Nhân dịp đầu năm học mới 

- Mẹ mua cho em chiếc đồng hồ để báo thức 

II. Thân bài: 

1) Tả bao quát: hình dáng, màu sắc, chất liệu 

- Hình dáng tròn, bằng chiếc đĩa đựng trái cây. 

- Lớp vỏ bên ngoài làm bằng nhựa 

- Màu hồng tươi, pha lẫn màu trắng hai bên. 

- Chân đế bằng làm bằng sắt xi mạ bóng loáng. 

2) Tả chi tiết: mặt số, kim đồng hồ, quả lắc, bộ máy, ….. 

- Mặt số màu đỏ thẫm, có in hình chú chuột Mickey cầm bó hoa rất ngộ nghĩnh. 

giải trí 

rèn luyện sự khéo léo, trí thông minh,… 

gợi lại kỷ niệm… 



Câu lạc bộ Toán học muôn màu  Ngày_____ tháng ______ năm 2020 

- Có 12 chữ số màu trắng, viền đen 

- Có bốn cây kim: kim giờ, kim phút, kim giây và kim báo thức 

- Phía dưới có một con lắc hình tròn cũng có in hình chú chuột Mickey lúc nào cũng lắc 

qua lại một cách đều đặn. 

- Phía sau có một cái hộp màu đen chứa bộ máy chính. 

III. Kết bài: 

- Chiếc đồng hồ rất có ích trong đời sống hàng ngày. 

- Nó báo giờ, báo thức giúp em đi học đúng giờ 

- Nó còn nhắc nhở mọi người phải biết quý trọng thời gian và dùng thời gian vào những 

việc có ích. 

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

III. MIÊU TẢ CÂY CỐI 

1. Các dạng bài miêu tả cây cối  

 

 

 

2. Cách làm bài văn miêu tả cây cối 

Mở bài: Giới thiệu về cây định tả (cây gì, trồng ở đâu, do ai trồng, ấn tượng chung) 

Thân bài:  

 Tả bao quát: nhìn từ xa  

+ hình dáng: to, nhỏ, khổng lồ… 

+ màu sắc: xanh um, xanh muốt, xanh tươi, xanh nõn nà…. 

+ điểm nổi bật: cành lá xum xuê, hoa nở rộ, bướm bay dập dờn/ quả sai trĩu trịt/ cành lá 

khẳng khiu,… 

 Tả chi tiết 

Cây hoa (hoa hồng, hoa lan,…) 

Cây ăn quả (cây chuối, cây mít,…. 

Cây bóng mát (phượng, bàng, đa,…) 
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+ Rễ cây: chồi lên, ngoằn nghèo, tua tủa, giống như những con rắn…. 

+ Thân cây: to bằng nhiều vòng tay người ôm, vỏ cây sần sùi màu nâu, có vài cái bướu lồi 

lên. 

+ Cành: tủa ra tứ phía như những cánh tay của người vệ sĩ khổng lồ dang rộng để che 

nắng, che mưa/ tán cây rộng rợp mát cả một góc sân… 

+ Lá: mỏng manh, dài/ ngắn, xanh đậm/ xanh non.  

+ Hoa: cánh hoa, nụ hoa… 

+ Quả: hình tròn, vỏ căng mọng, mùi vị, công dụng 

 Công dụng 

+ Cung cấp oxi để không khí trong lành hơn.  

+ Cung cấp bóng mát và hoa thơm. 

+ Ý nghĩa riêng: vd Cây đa là biểu tượng của nông thôn VN, gắn liền với câu chuyện 

“Chú cuội chị Hằng”/ cây tre là biểu tượng cho sự ngay thẳng, kiên trung…/ hoa sữa là 

đặc trưng của HN… 

Kết bài: Nêu tình cảm. 

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

IV. MIÊU TẢ CON VẬT 

1. Các dạng bài  

 

 

 

2. Cách làm bài văn miêu tả con vật 

a. Tìm hiểu đối tượng 

- Động vật nuôi hay động vật hoang dã?  

- Môi trường sống: trên cạn hay dưới nước, trong nhà hay trong rừng? 

- Tập quán sinh sống: ăn gì, ở thế nào, sinh sản, hoạt động tiêu biểu?  

Con vật nuôi trong nhà 

Con vật hoang dã/ trong vườn thú 

Con vật mà e thấy qua tivi hoặc rạp xiếc… 
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- Vai trò của con vật trong đời sống của con người.  

b. Tả con vật cần có những ý gì?  

Mở bài: Giới thiệu con vật (đó là con gì?, thuộc giống loài nào?, có nguồn gốc từ đâu?, 

nuôi được bao lâu?) 

Thân bài:  

- Tả ngoại hình: tả bao quát (kích thước, hình dáng, màu lông) => chi tiết từng bộ phận.  

- Tả hoạt động, thói quen (sở thích, ăn, ngủ…) 

- Câu chuyện, kỉ niệm về loài vật.  

Kết bài: Tình cảm  

 


