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TỔNG HỢP DÀN Ý THUYẾT MINH VỀ LOÀI HOA EM YÊU THÍCH 

 

1. Dàn ý thuyết minh về hoa mai 

a. Mở bài 

Mở bài giới thiệu hoa mai: Miền Bắc có hoa đào thì miền Nam có hoa mai, mỗi loại hoa có 
những vẻ đẹp riêng mà không có gì có thể so sánh. 

b. Thân bài 

- Nguồn gốc cây hoa mai, các loại hoa mai: 

+ Mai vàng: cuống dài treo lơ lửng mọc trên cành, cánh hoa mỏng, màu vàng. 

+ Mai tứ quý: mai nở hoa quanh năm. 

+ Mai trắng: hoa mai mới nở màu hồng nhạt, khi mở hoa có mùi thơm. 

+ Mai ghép: ghép từ nhiều loại khác nhau. 

- Cách chăm sóc: 

+ Cây mai là loại cây ưa ánh nắng, đất khi trồng luôn ẩm. 

+ Từ 15 tháng chạp người trồng phải tuốt lá cho mai, chăm bón và tưới nước để hoa mai nở 
đúng dịp tết nguyên đán. 

+ Hoa mai ý nghĩa trong ngày tết: 

+ Các nhà vườn trong dịp tết đều bán hoa mai làm đẹp cho những ngày tết. 

+ Hoa mai chưng trong nhà vừa làm đẹp vừa mang lại may mắn cả năm. 

c. Kết bài 

Hoa mai nở là hình ảnh đẹp trong những ngày tết nguyên đán. Hoa mai tô điểm thêm sắc 
đẹp trong ngày tết đồng thời mang đến một mùa xuân an lành, may mắn. 

2. Dàn ý huyết minh về hoa hồng 

a. Mở bài: giới thiệu về hoa hồng: 

Ví dụ: Em rất thích hoa, trong tất cả các loài hoa em thích nhất là hoa hồng. hoa hồng rất 
đẹp và mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt. 

b. Thân bài: 
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- Khái quát về hoa hồng: Là một loài hoa leo hoặc là loài hoa trồng chậu 

+ Hoa của hồng rất thơm 

+ Hoa hồng là loài hoa rất có ý nghĩa trong đời sống 

- Chi tiết về hoa hồng: 

+ Cấu tạo của hoa hồng:Thân cây hoa hồng nhỏ, có nhiều gai 

 Lá hoa hồng màu xanh đậm, có nhiều gân 
 Hoa hồng màu hồng, màu đỏ, màu trắng 
 Hoa hồng có nhiều cánh, mỗi cánh hoa hồng nhỏ và đẹp 
 Đài hoa hồng màu xanh 

+ Đặc điểm của hoa hồng:Hoa hồng thường mọc thành bụi hoặc leo 

 Hoa hồng có ý nghĩa vô cùng đặc biệt 
 Hoa hồng rất đẹp 

+ Ý nghĩa của hoa hồng: Là biểu hiện cho tình yêu 

 Là biểu hiện cho những tình cảm thiêng liêng : tình mẹ con, tình cha con, tình yêu trai 
gái,… 

 Là ý nghĩa, biểu tượng cho những vật có giá trị 
 Hoa hồng trong nghệ thuật : 

c. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về hoa hồng 

Ví dụ: Hoa hồng là một loài hoa rất có ý nghĩa và xinh đẹp. chúng ta nên phát huy loài hoa 
xinh đẹp này. 

3. Dàn ý thuyết minh về hoa sen 

a. Mở bài 

Dẫn dắt, giới thiệu về hoa sen/bông sen (loại hoa quen thuộc, đẹp, hương thơm,...). 

b. Thân bài 

- Khái quát chung về hoa sen: 

+ Loài: thực vật thủy sinh, thân thảo, sống lâu năm. 

+ Môi trường sống: ao, hồ, thích nghi và phát triển ở Australia và nam châu Á. 

+ Phân loại: có nhiều loại trên thế giới nhưng phần lớn đã tuyệt chủng, còn lại phổ biến là 2 
loại: sen trắng, sen hồng. 

+ Phương pháp gieo trồng: bằng hạt, bằng thân rễ. 
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+ Khả năng chịu rét cao 

- Đặc điểm về hoa sen: 

+ Rễ: mọc sâu trong lớp bùn ao, hồ, có thể kết thành củ sen. 

+ Thân: màu xanh, có nhiều gai nhỏ, giòn, có thể dài đến 1.5 mét. 

+ Lá: màu xanh, tròn, đường kính lớn, mọc nổi trên mặt nước hoặc cao khỏi mặt nước,... 

+ Hoa: hoa to, mọc trên cuốn cao hơn mặt nước, nhiều cánh, cánh xếp chồng nhiều tầng 
quanh đài, màu sắc tùy loại (chủ yếu màu trắng, hồng), mềm mại,... 

+ Đài: màu xanh, chứa nhiều hạt,... 

- Vai trò của hoa sen: 

+ Làm đẹp, trang trí cho khuôn viên, nội thất,... 

+ Hầu hết các bộ phận của sen đều có thể góp phần tạo thành các vị thuốc. 

+ Lá sen có thể dùng trong ẩm thực: gói thực phẩm, tăng mùi thơm cho các món cơm, gạo 
nếp,... 

+ Cánh hoa, tim sen, nhụy hoa sen đều có thể sấy khô hoặc ướp hương pha trà. 

+ Hạt sen là một loại thực phẩm bổ dưỡng có thể ăn sống, nấu chín, làm mứt,... 

+ Ngó sen, củ sen đều là nguyên liệu cho các món ăn ngon, giàu dinh dưỡng. 

- Ý nghĩa hoa sen: 

+ Sen là loài thực vật cung cấp nhiều nguyên liệu có ích cho cuộc sống. 

+ Là quốc hoa tượng trưng cho nét đẹp thanh tao, thuần túy của dân tộc Việt Nam. 

+ Một trong những biểu tượng của tôn giáo, tín ngưỡng. 

c. Kết bài 

Nêu suy nghĩ, nhận định cá nhân về hoa sen, bông sen (loài cây có ích, mang nhiều ý 
nghĩa,...). Đưa ra lời khuyên, lời kêu gọi (bảo vệ, gìn giữ,...) 
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