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THUYẾT MINH VỀ CHIẾC BÚT BI 

 

1. Lập dàn ý thuyết minh về chiếc bút bi 

a. Mở bài: Giới thiệu chung về tầm quan trọng của bút bi. 

“Nét chữ là nết người”. Thật vậy, câu thành ngữ ngắn gọn đã đi sâu vào trong tiềm thức của 
mỗi người dân Việt Nam, nhắc nhở ta về học tập cũng như tầm quan trọng của nét chữ. Bởi 
học tập là một quá trình đầy khó khăn vất vả để xây dựng những nhân tài phục vụ cho tổ 
quốc ngày càng tươi đẹp. Và trong quá trình gian nan đó, đóng góp một công lao không nhỏ 
chính là cây bút bi. 

b. Thân bài: 

- Nguồn gốc, xuất xứ: 

Được phát minh bởi nhà báo Hungari Lazo Biro vào những năm 1930 quyết định và nghiên 
cứu. Ông phát hiện mực in giấy rất nhanh khô cứu tạo ra một loại bút sử dụng mực như thế 

- Cấu tạo: 2 bộ phận chính: 

+ Vỏ bút: Ống trụ tròn dài từ 14-15 cm được làm bằng nhựa dẻo hoặc nhựa màu, trên thân 
thường có các thông số ghi ngày, nơi sản xuất. 

+ Ruột bút: Bên trong, làm từ nhựa dẻo, chứa mực đặc hoặc mực nước. 

+ Bộ phận đi kèm: Lò xo, nút bấm, nắp đậy, trên ngoài vỏ có đai để gắn vào túi áo, vở. 

- Phân loại: 

+ Kiểu dáng và màu sắc khác nhau tùy theo lứa tuổi và thị hiếu của người tiêu dùng. 

+ Màu sắc đẹp, nhiều kiểu dáng (có sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hoá trong bài) 

+ Hiện nay trên thị trường đã xuất hiện nhiều thương hiệu bút nổi tiếng. 

- Nguyên lý hoạt động, bảo quản (có sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hoá 
trong bài viết) 

+ Nguyên lý hoạt động: Mũi bút chứa viên bi nhỏ, khi viết lăn ra mực để tạo chữ. 

+ Bảo quản: Cẩn thận. 

- Ưu điểm, khuyết điểm: 

+ Ưu điểm: 

  Bền, đẹp, nhỏ gọn, dễ vận chuyển. 
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  Giá thành rẻ, phù hợp với học sinh. 

+ Khuyết điểm: 

 Vì viết được nhanh nên dễ giây mực và chữ không được đẹp. Nhưng nếu cẩn thận 
thì sẽ tạo nên những nét chữ đẹp mê hồn. 

- Ý nghĩa: 

+ Càng ngày càng khẳng định rõ vị trí của mình. 

+ Những chiếc bút xinh xinh nằm trong hộp bút thể hiện được nét thẩm mỹ của mỗi con 
người 

+ Dùng để viết, để vẽ. 

+ Những anh chị bút thể hiện tâm trạng. 

c. Kết bài:  

- Kết luận và nhấn mạnh tầm quan trọng của cây bút bi trong cuộc sống. 

- Ý nghĩa của việc sử dụng yếu tố nghệ thuật trong văn bản thuyết minh: Giúp cho bài văn 
thêm sinh động, hấp dẫn, góp phần làm nổi bật đặc điểm của đối tượng cần thuyết minh và 
gây hứng thú cho người đọc. 

2. Viết đoạn văn ngắn thuyết minh về chiếc bút bi 

Theo nền văn minh của loài người, vô vàn vật dụng có ích đã được tạo ra nhằm tối giản thời 
gian và chi phí, trong đó ta có thể kể đến sự góp mặt của những chiếc bút bi. Bút bi là vật 
dụng quen thuộc của cả học sinh và người đi làm. Nó có rất nhiều chủng loại và các màu 
mực khác nhau. Chiếc bút bi dài tầm 15cm, thân bút tròn nhỏ, cầm rất vừa tay. Vỏ bút bi 
thường không có nhiều màu sắc bắt mắt như các loại bút khác. Vỏ bút được làm bằng nhựa, 
bút dễ dàng sử dụng cũng như tháo nắp để thay ruột bút. Vì bút bi viết rất nhanh khô mực 
nên nó dường như được có mặt ở khắp mọi nơi, giá của nó cũng rất rẻ, từ 3.000 đồng trở 
nên mà thôi. Việc bảo quản bút bi cũng không hề khó khăn chút nào, khi dùng bạn chỉ cần 
lưu ý không làm rơi vì nó rất dễ vỡ. Tóm lại, cây bút bi là vật dụng rất có ích cho đời sống 
con người, nó không chỉ đại diện cho sự phát triển và sáng tạo, nó còn hữu ích rất nhiều 
trong cuộc sống của từng cá nhân. 

3. Thuyết minh về chiếc bút bi - Bài tham khảo số 1 

Là một trong những dụng cụ không thể thiếu trong đồ dùng học tập của học sinh, là một trong 
những phát minh độc đáo của con người nhằm phục vụ cho việc lưu giữ, ghi chép lại những 
sự vật, hiện tượng trong đời sống. Đó chính là cây bút bi – Một vật dụng nhỏ bé nhưng vô 
cùng hữu ích trong cuộc sống, đặc biệt là trong hoạt động học tập của học sinh. 

Bút bi là tên gọi của một loại bút mực. Vì loại bút này có đặc điểm sử dụng đó là nhờ sự linh 
hoạt của viên bi nhỏ đầu bút. Viên bi này có thể lăn qua lăn lại trơn tru, dễ dàng để tạo ra 
mực mà người ta gọi với cái tên bút bi. 
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Về mặt cấu tạo thì bút bi có những bộ phận chính sau: Vỏ bút – đây là nơi người viết sẽ cầm 
để di chuyển bút, tạo ra các đường nét, nó cũng là bộ phận có vai trò bảo vệ ruột bút. Thông 
thường, vỏ bút thường được thiết kế với kích cỡ vừa tay người cầm, kích cỡ thường thấy 
của một cây bút bi là khoảng bằng ngón tay trỏ. 

Đặc biệt là phần chân bút, ở đó có những đường viền nổi, những hoa văn để tạo độ ma sát 
với tay người sử dụng. Nhờ đó mà cây bút sẽ không bị trơn, bị tuột khỏi tay của người viết. 
Bộ phận thứ hai của cây bút bi, đó là phần ruột bút. Đây là nơi chứa mực, là bộ phận quan 
trọng nhất của cây bút. Phần ruột bút rất nhỏ, trong đó có chứa mực, trong quá trình sử dụng, 
mực bút sẽ được bơm xuống thân bút, giúp cho bút có thể viết ra mực. 

Tuy nhiên, để viết được thì cây bút không thể thiếu một bộ phận quan trọng đó chính là đầu 
bút. Đầu bút được làm bằng kim loại, gắn với ống đựng mực. Trên đỉnh của ngòi bút là một 
viên bi nhỏ có thể di chuyển, viên bi này có thể lăn ra mực, điều tiết được lượng mực không 
ra nhiều quá, không ra ít quá. Vì kích cỡ viên bi rất nhỏ nên nếu không để ý sẽ khó có thể 
thấy được. Một bộ phận nữa của cây bút đó chính là lò xo và đầu nhấn của bút. 

Lò xo làm cho cây bút có độ đàn hồi mà khi người sử dụng nhấn đầu bút thì cây bút có thể 
bật lên, bật xuống phục vụ mục đích sử dụng và bảo vệ bút. Những bộ phận của cây bút 
được lắp ráp lại với nhau để tạo ra một cây bút hoàn chỉnh.Thao tác lắp ráp này rất đơn giản, 
bất cứ ai cũng có thể tháo ra, lắp vào một cách dễ dàng. 

Ngày nay, bút bi cũng có rất nhiều mẫu mã, kiểu dáng khác nhau vô cùng bắt mắt mà thuận 
tiện trong sử dụng. Người mua có thể tự do lựa chọn loại bút mình yêu thích. Màu mực của 
bút bi cũng rất đa dạng, từ bút mực đỏ, mực xanh, mực tím, mực đen phục vụ được nhu cầu 
sử dụng, sở thích của mỗi người. 

Cây bút bi có thể dùng để viết bài, ghi chép những thứ cần ghi nhớ, lưu giữ những sự kiện, 
những kỉ niệm….Cây bút bi viết rất trơn tru, dễ dàng không bị lem mực, nhòe mực như các 
loại bút lông, bút máy. Mực của bút viết ra cũng nhanh khô hơn các loại bút khác. Điều đặc 
biệt, cây bút vô cùng tiện ích này có giá thành sử dụng rất rẻ, từ hai đến ba nghìn đồng một 
chiếc. Vì vậy mà bút bi được sử dụng phổ biến nhất trong tất cả các loại bút trên thị trường 
ngày nay. 

Bút bi là một phát minh độc đáo, sáng tạo ở thế kỉ hai mươi. Trước đó, loại bút mà ông cha 
ta sử dụng đó chính là bút lông, loại bút này rất dễ bị lem mực, nếu kĩ thuật viết không tốt thì 
các chữ sẽ không rõ ràng vì đầu bút rất lớn, khi viết sẽ bị tòe ra các bên. Tuy nhiên, để phục 
vụ cho nhu cầu sử dụng của con người, đề cao sự tiện ích cho người sử dụng thì cây bút bi 
đã được ra đời. Khi mới được phát minh, cây bút không được gọn nhẹ và sử dụng dễ dàng 
như ngày nay, nhưng trong quá trình sử dụng con người đã cải tiến cây bút bi để từ đó có 
được sự tiện ích như cây bút bi ngày nay. 

Bút bi là vật dụng vô cùng hữu ích đối với cuộc sống con người, nó giúp những em học sinh 
ghi chép lại bài học, ghi chép lại những kiến thức đã được học. Giúp cho người sử dụng ghi 
chép, lưu giữ từ số liệu, sự kiện và cả những kỉ niệm đáng nhớ trong đời. Vì vậy mà cây bút 
tuy nhỏ bé, giá cả phải chăng nhưng vai trò của nó đối với cuộc sống của con người thì 
không nhỏ bé, tầm thường một chút nào. 
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4. Thuyết minh về chiếc bút bi - Bài tham khảo số 2 

Xung quanh chúng ta luôn tồn tại những vật nhỏ bé, đơn sơ nhưng lại giữ vai trò quan trọng 
giúp chúng ta nên người và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Đã bao giờ bạn tự hỏi những 
đồ vật nhỏ bé, đơn sơ ấy có cấu tạo như thế nào? Hay thực sự bản thân mình đã trân trọng 
những thứ nhỏ bé ấy chưa? Ngày hôm nay, tôi sẽ minh chứng cho các bạn thấy một đồ vật 
luôn hiện hữu trong cuộc sống, mang đến cho chúng ta nhiều công dụng nhưng lại chẳng 
được mấy ai đoái hoài đến, đó chính là cây bút bi. 

Bút bi được phát minh bởi nhà báo Hungary có tên là Lazso Biro vào những năm 1930. Ban 
đầu, nét chữ của chiếc bút bi viết ra rất lâu khô và nếu không cẩn thận sẽ bị lấm lem như 
viết bằng lông gà, lông ngỗng. Sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, ông Biro phát hiện ra được 
một loại mực in giấy rất nhanh khô. Từ đó, ông đầu tư thời gian nghiên cứu và chế tạo ra 
chiếc bút bi viết nhanh khô mực như hiện nay. 

Trên thị trường, cây bút bi có nhiều giá thành khác nhau phù hợp với nhiều đối tượng sử 
dụng. Do tính phổ biến trong xã hội, nó được con người sử dụng hằng ngày với nhiều mục 
đích khác nhau như học tập, làm việc… Dù có chức năng hay giá thành thế nào cũng không 
thể phủ nhận tầm quan trọng của vật thể nhỏ bé này. Thử tưởng tượng sẽ ra sao nếu đột 
nhiên bút bi biến mất khỏi cuộc sống này? Chẳng phải tất thảy con người chúng ta sẽ trở 
nên hoang mang và việc ghi chép, tiếp thu, lĩnh hội kiến thức sẽ bị chững lại hay sao? 

Một chiếc bút bi được cấu tạo vô cùng đơn giản. Nó có chiều dài khoảng 20cm, đường kính 
khoảng 0,8 - 1cm; hình trụ thon dài nhọn dần về phía đầu bi của bút. Ta có thể chia bút thành 
hai bộ phận chính: vỏ bút và ruột bút. Vỏ bút được làm bằng nhựa hoặc kim loại; trên thân 
của vỏ bút có thể đơn giản là in tên nhà sản xuất hoặc cầu kì hơn là in những họa tiết bắt 
mắt từ dễ thương đến sang trọng để phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng khác nhau. Ruột 
bút bao gồm phần ống mực và đầu bi. Phần ống mực thuôn dài, nhỏ hơn vỏ bút và nằm trọn 
trong vỏ bút; được làm bằng nhựa dẻo, rỗng bên trong, là nơi để chứa mực. Đầu bi làm bằng 
kim loại và có gắn một viên bi tròn rất nhỏ (khoảng 0,5 - 1mm); viên bi này có vai trò vô cùng 
quan trọng là nơi để mực chảy ra khi ta viết. Nếu viên bi nằm lệch so với phần đầu kim loại 
hoặc viên bi bị vỡ thì coi như chiếc bút đó hỏng vì mực không thể chảy ra hoặc chảy quá 
nhiều gây lấm lem. Có thể nói viên bi chính là trái tim của chiếc bút. Trái tim này rất dễ vỡ 
hoặc tổn thương khi va đập với các vật thể cứng nên người sử dụng phải vô cùng cẩn thận 
khi bảo quản chúng. 

Dựa vào cấu tạo, ta có thể phân ra hai loại bút chính là bút bấm vào bút nắp. Trong phần 
ruột của bút bấm thường có gắn một chiếc lò xo dài khoảng 3cm có đàn hồi tốt ôm lấy ruột 
bút từ đầu kim loại gắn viên bi lên trên, phần đầu bút được thiết kế chức năng bấm để mở 
hoặc tắt bút khi kết hợp cùng chiếc lò xo. Còn bút nắp thường không có lò xo, phần đầu bút 
cấu tạo đơn giản hơn bút bấm và có một chiếc nắp để mở ra đóng vào khi cần hoặc không 
cần sử dụng. 

Dựa vào thời hạn sử dụng, người ta chia bút bi thành bút bi sử dụng một lần và nhiều lần. 
Bút bi sử dụng một lần thường làm bằng nhựa, sử dụng một lần rồi bỏ. Loại bút này thường 
có giá thành rẻ trên thị trường nên được sử dụng rộng rãi và phù hợp với đối tượng học sinh, 
sinh viên. Tuy nhiên, hiện nay người ta cải tiến hơn nên đã sản xuất ruột bút để có thể thay 
khi hết mực, nhưng do có giá thành rẻ nên người sử dụng vẫn thường bỏ đi. Bút bi sử dụng 
nhiều lần thì sau khi hết mực, chúng ta có thể bơm loại mực chuyên dụng của nó hoặc thay 
ruột cho bút để sử dụng cho những lần sau. Ưu điểm của loại bút này là thân thiện với môi 
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trường và tạo cảm giác thân thuộc với người sử dụng vì khi họ quen sử dụng chúng thì 
không còn lo sợ hết mực phải thay chiếc bút khác. 

Bút bi rất đa dạng về chủng loại nên chúng có giá thành khác nhau. Loại bút phổ thông được 
sử dụng rộng rãi thường có giá thành rất rẻ dao động từ 3000 - 15.000 đồng. Loại cao cấp 
hơn có giá tiền lên đến hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu đồng. 

Bút bi vô cùng phổ biến trong cuộc sống mà ai ai cũng cần dùng đến và hầu như đều sở 
hữu. Nó giúp chúng ta ghi chép lại kiến thức, những điều cần thiết… mỗi người học sinh 
chúng ta trưởng thành đều từ những con chữ được viết bằng bút bi. Xã hội ngày càng phát 
triển, giờ đây con người có thể ghi chép thông tin hoặc kiến thức bằng máy tính, laptop… 
nhưng bút bi vẫn mãi giữ vai trò, vị trí quan trọng trong lòng mỗi người học sinh chúng ta. 

http://www.elib.vn/

