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THUYẾT MINH VỀ CHIẾC XE ĐẠP 

 

1. Thuyết minh về Chiếc xe đạp 

Khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển đã cho ra đời nhiều loại phương tiện giúp việc đi lại, 
di chuyển của con người trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn. Trong số đó, phương tiện gần gũi 
nhất mà hầu như bất cứ ai cũng có đó là chiếc xe đạp. 

Xe đạp có nguồn gốc từ châu u. Qua nhiều lần cải tiến, chúng ta có được chiếc xe đạp hoàn 
chỉnh như ngày hôm nay. Xe đạp bắt đầu du nhập vào Việt Nam khoảng đầu thế kỉ 20. Từ đó 
đến nay, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. 

Cấu tạo của xe đạp gồm 3 phần chính là hệ thống điều khiển, hệ thống chuyển động và hệ 
thống chuyên chở. Hệ thống điểu khiển gồm có ghi đông và phanh xe. Ghi đông có hình dáng 
đặc biệt giống như số 3. Ghi đông vừa là tay lái vừa giúp chúng ta giữ vững thăng bằng. Nhờ 
có ghi đông, chúng ta có thể điều khiển xe quẹo trái, quẹo phải theo ý muốn. Phanh xe có 
nhiệm vụ làm cho xe đi chậm lại hay dừng hẳn nếu cần thiết. Hệ thống chuyển động gồm có 
khung xe, bàn đạp, trục giữa, ổ líp, ổ bi, đĩa, bánh xe. Khung xe như xương sống của xe, 
thường làm bằng kim loại. Khi ngồi trên yên xe, chúng ta đặt hai chân vào bàn đạp, tác dụng 
một lực vào bàn đạp. Bàn đạp quay làm cho bánh xe di chuyển. Đường kính của đĩa răng 
cưa lớn hơn ổ líp, số răng cưa cũng nhiều hơn gấp đôi. Hệ thống chuyên chở gồm yên xe, 
giỏ hàng phía trước và giá đèo hàng phía sau. Yên xe là chỗ ngồi của người lái xe, có thể 
điều khiển tùy vào chiều cao mỗi người. Giỏ hàng và giá đèo hàng có thể chuyên chở một 
khối lượng từ 3-10 kg. Bên cạnh đó còn có một số bộ phận phụ như hệ thống chắn bùn, 
chuông xe và đèn tín hiệu đặc biệt hữu ích khi di chuyển vào ban đêm. 

Xe đạp là loại phương tiện vô cùng hữu ích trong cuộc sống của chúng ta. Xe đạp sẽ là lựa 
chọn tối ưu khi ta di chuyển với khoảng cách gần hay những nơi đường chật, hẹp, nhiều ngóc 
ngách nhỏ. Bên cạnh đó, xe đạp còn thích hợp khi đi dã ngoại, tập thể dục rèn luyện sức 
khỏe. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra những ích lợi không ngờ khi chúng ta chăm chỉ đi xe đạp. 
Đi xe đạp thường xuyên sẽ có hiệu quả trong việc hình thành các cơ, đốt cháy calo giúp cơ 
thể săn chắc, giúp các khớp khỏe mạnh, cải thiện chức năng tim phổi. Bên cạnh việc rèn 
luyện thể chất, xe đạp còn giúp cải thiện sức khỏe tâm lí. Đạp xe là một hoạt động giải trí bổ 
ích mà không mất tiền, tinh thần được thư thái, luôn cảm thấy vui vẻ và sống chan hòa hơn. 
Hiện nay, khi ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nóng bỏng toàn cầu, xe đạp càng có ý nghĩa 
hơn khi góp phần bảo vệ môi trường vì không thải ra khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính. Các 
nước phát triển đều khuyến khích người dân đạp xe để giữ cho không khí trong lành hơn. 
Trong thời chiến, xe đạp là phương tiện đắc lực giúp chúng ta vận chuyển lương thực, thuốc 
men, vũ khí, đạn dược cho tiền tuyến xa xôi. Những chiếc xe đạp cùng con người rong ruổi 
trên khắp các nẻo đường đất nước, từ đồng bằng lên miền núi, vượt qua những cánh rừng 
rộng lớn, những ngọn núi cao hiểm trở. 

Với nhu cầu của con người hiện đại, người ta đã sản xuất ra những chiếc xe đạp chuyên 
dụng. Có xe đạp bốn bánh cho trẻ con, xe dùng để di chuyển hàng ngày, xe đạp thể thao, xe 
leo núi... Để chiếc xe đạp sử dụng được lâu bền hơn, chúng ta cần vệ sinh, lau chùi cho xe, 
tránh đi vào đường nhiều ổ voi, ổ gà. 
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Dù trong tương lai nhiều phương tiện hiện đại có ra đời đi chăng nữa thì xe đạp vẫn sẽ mãi 
là người bạn thân thiết, đồng hành cùng con người trên những chặng đường. Xe đạp tuy có 
giản dị nhưng vai trò của nó trong đời sống không thể nào thay thế được. 

2. Giới thiệu về Chiếc xe đạp 

Xã hội phát triển cũng kéo theo sự phát triển của các loại phương tiện giao thông. Nào là xe 
máy, ô tô, máy bay, tàu hỏa, … Nhưng gần gũi và thân thương nhất với nhiều lớp thế hệ 
chính là chiếc xe đạp. Xe đạp đã đi qua tuổi thơ của nhiều người và vẫn luôn hiện hữu trên 
đường phố ngày nay như một phương tiện không thể thiếu. 

Xe đạp xuất hiện đầu tiên tại Paris và được phát minh bởi một nam tước người Đức. Chiếc 
xe “tổ tiên” này được làm từ gỗ và đã được chỉnh sửa rất nhiều để có thể trở nên tiện dụng 
như ngày hôm nay. Xe đạp cũng gồm nhiều loại như xe đạp thường, xe đua, xe đổ đèo, … 
tùy vào mục đích sử dụng của từng loại. 

Xe đạp là loại phương tiện giao thông xuất hiện không quá sớm nhưng lại là cơ sở cho sự ra 
đời của xe máy và ô tô. Xe đạp có hệ thống điều khiển gồm ghi đông, tay lái giúp ta chuyển 
hướng đi của xe và bộ phanh để dừng xe lại khi đang di chuyển. Phía trước tay lái thường có 
giỏ xe, rất thuận tiện để đựng đồ khi cần thiết. Vì thế mà các mẹ, các bà hay dùng xe đạp đi 
chợ để có thể giảm bớt sức lực mang xách. Để mang lại sự thoải mái cho người điều khiển, 
xe đạp được lắp một yên vừa với một người ngồi, phần phía trên bánh sau được lắp một giá 
đèo để có thể chở người hoặc vật kích cỡ to đi cùng. Phần giá đèo này thường được làm 
bằng kim loại, ngồi có thể hơi đau nên người ta hay lắp thêm một đệm êm để được thoải mái 
hơn. 

Xe gồm có hai bánh xe được gắn vào cùng một khung, có bánh trước và bánh sau. Thuở sơ 
khai, bánh trước thường rất lớn và bánh sau thì nhỏ với pê đan, hay là bàn đạp, gắn ở bánh 
trước. Và sau nhiều lần cải tiến, sửa chữa để phù hợp hơn thì xe đạp hiện nay vẫn có hai 
bánh nhưng kích thước hai bánh bằng nhau và bàn đạp được đặt ở khoảng giữ hai bánh, 
gắn liền với bộ nhông xích. Khi ta dùng lực của chân để làm cho pê đan quay thì vòng xích 
cũng trượt theo các mắt xích mà quay đều, kéo theo đó là bánh xe cũng quay giúp cho xe di 
chuyển về phía trước. Phần quan trọng nhất của một xe đạp là phần khung xe. Phần khung 
này thường được làm bằng kim loại chắc chắn, khác với trước kia làm bằng gỗ, có thể bị mục 
ruỗng. Ngày nay, với sự hỗ trợ của máy tính thì phần khung này đã được thiết kế tỉ mỉ, có độ 
chính xác cao hơn và sự ra đời của các vật liệu không gỉ, ít gỉ cũng khiến cho chất lượng sử 
dụng được lâu bền hơn. Bên cạnh đó thì các loại xe chuyên dụng cũng ra đời và ngày càng 
thuận tiện hơn cho mọi loại địa hình. 

Di chuyển trên phố xá không bao giờ là dễ dàng, và các nhà thiết kế cũng đã tạo ra nhiều bộ 
phận phụ khác cho xe đạp để việc đi lại được an toàn hơn. Đằng sau và trước xe thường 
được gắn đèn tín hiệu để báo hiệu cho xe khác khi di chuyển trong đêm tối. Xe cũng được 
gắn một chuông để báo hiệu mỗi khi chuyển hướng. Vào những ngày trời mưa, đi xe thường 
bị bắn bùn nước nên xe đạp được trang bị thêm hệ thống chắn bùn để giảm thiểu lượng bùn 
đất bắn lên xe và người di chuyển. 

Không sử dụng động cơ như xe máy, ô tô nên đôi khi, đi xe đạp sẽ tốn nhiều công sức hơn, 
đặc biệt là với những quãng đường dài. Tuy nhiên, xe đạp lại có rất nhiều công dụng. Thứ 
nhất là gọn nhẹ, dễ mang, thậm chí là vác chứ không cồng kềnh như xe máy, ô tô. Vì không 
sử dụng máy nên khi đi trời mưa, ta sẽ không phải lo lắng vì chết máy. Quan trọng hơn, đây 
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là phương tiện giao thông rất an toàn với môi trường. Vì hoàn toàn sử dụng lực chân của con 
người nên xe không sử dụng các chất như xăng, dầu, những loại tài nguyên đang dần cạn 
kiệt và khan hiếm. Xe đạp cũng không thải ra lượng khí thải nào khi di chuyển. Và vì trọng 
lượng nhẹ hơn nhiều so với các loại phương tiện khác nên xe đạp không gây hỏng đường, 
lún đường và dễ điều khiển hơn. Để xe có tuổi thọ lâu thì người sử dụng cần thường xuyên 
lau chùi sạch sẽ, kiểm tra xem xe có bị rít không để tra thêm dầu, và cũng cần trang bị cho xe 
hệ thống phanh chắn để việc di chuyển được an toàn hơn, đặc biệt là khi đi lại ở những con 
đường dốc và ngoằn ngoèo. 

 “Đợi anh góc phố quen mình em  
 Chỉ mình em và nỗi nhớ mong dù có nhau  
 Đạp xe trên phố tan trường” 

Chiếc xe đạp đã gắn bó với bao thế hệ học sinh Việt Nam, ngày ngày đưa bóng áo trắng đến 
ngôi trường, đến với con chữ. Đi qua lịch sử cùng đất nước với những chiếc còm kiên cường 
chở tiếp tuyến cho các chiến sĩ ngoài mặt trận, vẫn ngày ngày đi qua trên chặng đường chiến 
đấu, xe đạp đã trở thành một hình ảnh không thể thiếu của đời sống thường nhật đất Nam, 
là một phần tuổi thơ của biết bao thế hệ. 

3. Lập dàn ý thuyết minh về Chiếc xe đạp 

a. Mở bài: 

- Có thể lựa chọn mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp nhưng cả hai đều phải tập trung giới thiệu 
được vấn đề mà đề bài yêu cầu: Thuyết minh về chiếc xe đạp. 

b. Thân bài: 

Nguồn gốc, sự ra đời của chiếc xe đạp 

- Năm 1817, chiếc xe đạp đầu tiên được ra đời bởi một nam tước người Đức có tên là Baron 
von Drais. Ông đã có ý tưởng từ trước đó về một cỗ máy dùng sức người giúp ông đi nhanh 
hơn, cụ thể là quanh khu vườn hoàng gia. Và chiếc xe đạp đầu tiên ấy có tên là “Cỗ máy chạy 
bằng chân”, được làm hoàn toàn từ gỗ. Nó đã giúp ông đi được 13km chỉ trong 1 giờ đồng 
hồ mà thôi. Cách sử dụng chính là người ngồi lên sẽ dùng chân đẩy về phía sau, bánh xe sẽ 
đẩy xe lên phía trước. Nhưng chiếc xe này khó giữ được thăng bằng và sau này bị chính phủ 
cấm. 

- Năm 1860 - 1870, xe đạp ban đầu đã có thêm bàn đạp ở bánh xe trước, bánh trước cũng 
lớn hơn bánh sau rất nhiều. 

- Năm 1885, chiếc xe với hai bánh bằng nhau và khá đầy đủ các bộ phận ra đời. Chiếc xe 
này chính là nguyên mẫu của chiếc xe đạp ngày nay chúng ta vẫn hay sử dụng. 

- Sau nhiều năm, một số bộ phận được thay đổi để sử dụng tốt hơn và bền hơn. Cho đến 
ngày nay, chiếc xe đạp hiện đại đã khá hoàn chỉnh và đảm bảo an toàn. 

Hình dáng và các bộ phận của xe đạp 
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- Tay lái: Tay lái của xe đạp bao gồm có phần tay nắm để lái, phanh và chuông. Tay lái xe 
đạp thường sẽ là dạng hình đường uốn lượn lên xuống, phần tay lái cong hướng vào phía 
người lái. Phần phanh thì sẽ có phanh trước và phanh sau. Phía tay trái bao giờ cũng là 
phanh trước, còn tay phải sẽ là phanh sau. Phanh xe là một phát minh vô cùng tuyệt vời giúp 
chúng ta làm chủ tốc độ trong quá trình sử dụng điều khiển xe. 

- Bánh xe: Là 2 vòng tròn lớn để xe lăn đi trên đường. Chiếc bánh xe này sẽ có những nan 
hoa cố định để bánh xe không bị biến dạng. Ở vành bánh xe chính là lốp xe, bên trong lốp là 
săm xe được bơm khí vào để bánh xe có thể lăn được trên đường. 

- Bàn đạp: Đây là nơi mà chân chúng ta sẽ dùng để tác dụng lực lên làm bánh xe quay nhờ 
có hệ thống xích xe. Bàn đạp thường có hình chữ nhật, bằng một phần ba bàn chân của 
chúng ta. 

- Yên xe: Thường có hình như đầu một chú chó vậy. Đây là nơi người lái xe sẽ ngồi lên để 
có thể đạp. Yên xe thường được bọc một lớp bông và da mềm để ngồi cho thoải mái. 

- Ngoài ra còn có rất nhiều bộ phận khác như đèn, giỏ xe... 

Các loại xe đạp khác nhau 

- Đầu tiên là loại xe đạp phổ biến mà chúng ta vẫn thường thấy, các bà các mẹ hay đi. Tay 
lái cong cong, xe khá là cao. 

- Xe đạp địa hình: Loại xe này có lốp to, có hệ thống giảm xóc rất tốt, phù hợp để đi trên 
đường đất đá gồ ghề, đường núi. Tuy nhiên xe hơi nặng và đi hơi lâu. 

- Xe đi đường dài: Dành cho các bạn dùng để khám phá du lịch dài ngày, hay còn gọi là xe 
đạp tour. 

- Hybrid bike: Loại xe này phù hợp đi trong thành phố, có tốc độ cao. 

- Ngoài ra còn một số loại xe đạp khác như xe đạp gấp, xe đạp tối giản… tùy thuộc vào nhu 
cầu của người tiêu dùng mà có sự lựa chọn khác nhau. 

Công dụng và cách sử dụng xe đạp 

- Công dụng: 

+ Trước hết thì xe đạp là công cụ giúp con người di chuyển thô sơ nhất, đơn giản nhất và dễ 
sử dụng nhất. Gần như chỉ mất vài ngày luyện tập là đã có thể đi xe đạp được. 

+ Trong thời kỳ công nghiệp hóa khiến môi trường ô nhiễm thì sử dụng xe đạp sẽ không thải 
khí độc ra môi trường như nhiều loại phương tiện khác. Đồng thời dễ di chuyển ở những 
thành phố lớn vào giờ cao điểm, giao thông ùn tắc… 

+ Đạp xe là một cách để giúp cho cơ thể khỏe mạnh, giảm lượng mỡ thừa, lượng calo thừa, 
giúp chúng ta có một vóc dáng đẹp. 
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- Cách sử dụng: Cách dùng rất đơn giản, chỉ cần ngồi lên yên, đặt chân lên bàn đạp và đạp. 
Xe sẽ di chuyển về phía trước, khi ta cần phanh lại đã có tay phanh… 

Cách bảo quản, giữ gìn xe đạp 

- Xe đạp khá nhỏ gọn nên chúng ta có thể cất ở một chỗ có diện tích nhỏ, hoặc có thể tháo 
ra cất đi nếu chúng ta không sử dụng trong thời gian dài. 

- Cần chú ý tra dầu cho xích thường xuyên, đồng thời kiểm tra độ căng của hai bánh xe để 
tránh bị hỏng lốp… 

c. Kết bài: 

- Nêu tình cảm, cảm nghĩ của chính mình về công dụng cũng như lịch sử, hình dáng của xe 
đạp. 

http://www.elib.vn/

