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BÀI VĂN TẢ MỘT ĐÊM TRĂNG ĐẸP Ở QUÊ EM 

 

1. Dàn ý tả một đêm trăng đẹp ở quê em - Số 1 

a. Mở bài: Giới thiệu chung về đêm trăng ấy: 

- Đêm rằm trăng tỏa sáng khắp bầu trời và mặt đất. 

- Xóm em rộn ràng chuẩn bị đón Tết Trung thu. 

b. Thân bài: Tả cảnh đêm trăng: 

- Lúc xẩm tối: 

+ Màn đêm dần buông, bầu trời thăm thẳm, lấp lánh ánh sao. 

+ Trăng lấp ló thấp thoáng sau lũy tre làng. 

+ Gió thổi mát rượi. 

+ Làng xóm rộn rã nhộn nhịp tiếng nói cười. 

- Lúc trăng lên: 

+ Mặt trăng tròn vành vạnh như một chiếc đĩa lơ lửng giữa không trung. 

+ Ánh trăng vằng vặc soi sáng xuống sân nhà, nhà cửa, ruộng đồng. 

+ Trên đường làng trẻ em nối đuôi nhau chơi rước đèn, ca hát rộn ràng. 

+ Cảnh phá cỗ vui vẻ giữa sân đình. 

c. Kết bài: Cảm nghĩ của em về đêm trăng ấy: 

- Cảnh làng quê trong đêm trăng đẹp như một bức tranh. 

- Ấn tượng sâu sắc về đêm trăng hôm ấy. 

- Càng thêm yêu mến quê hương. 

- Không bao giờ quên hôm ấy. 

2. Dàn ý tả một đêm trăng đẹp ở quê em - Số 2 

a. Mở bài: 

- Như thường lệ, giữa tháng trăng sáng vằng vặc, em lại ra vườn ngắm trăng. 

b. Thân bài: 

- Trời vừa chập choạng tối: 

+ Màn đêm buông xuống phủ trùm lên cảnh vật. 

+ Nhà nhà đang lên đèn. 

+ Trăng từ từ lên cao ở phía ngọn cau. 

- Trời đang vào đêm: 

- Không gian trong vắt. 

- Cảnh vật lặng im như nghiêm trang chờ đón vầng trăng lên ngự trên đỉnh đồi. 

- Trong đêm: 

+ Trăng cao sáng vằng vặc như gương. 
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+ Trong vườn lá cây xanh rì thấm đẫm ánh trăng. 

+ Nước ao lóng lánh, tiếng tôm búng càng tiếng cá đớp trăng. 

+ Tiếng côn trùng rỉ rả đây đó như vui hát dưới trăng. 

- Vào khuya: 

+ Tiếng gió khẽ khàng lay động cành cây ngọn lá. 

+ Ánh trăng lung linh làm lóng lánh giọt sương đêm. 

+ Mọi vật như sống động hơn, huyền ảo hơn. 

+ Trăng vàng tràn đầy ánh sáng. 

c. Kết bài: 

- Đêm trăng sáng đẹp càng làm em yêu mến quê hương mình hơn. 

3. Hãy tả một đêm trăng đẹp ở quê em – Bài văn mẫu số 1 

Hôm nay là ngày rằm, cũng như mọi đêm rằm khác, trăng đêm nay rất sáng và tròn. Nhưng 
em cảm thấy trăng là đẹp nhất. 

Ngoài trời, gió thổi hiu hiu. Trong vườn, mấy khóm hoa nhài nở hoa trắng xóa. Những bông 
hoa xếp tròn lại trông như mâm xôi trắng. Trên cây quỳnh, những nụ hoa đang thi nhau nở 
trông như những nghệ sĩ đang thổi kèn. Tiếng kèn vi vút du dương, lúc trầm lúc bổng như 
muốn đưa em vào giấc mộng. 

Đêm rằm, trăng lên từ rất sớm. Trăng vuốt ve đùa giỡn với những rặng tre xanh thẫm bao 
bọc quanh làng. Ánh trăng chênh chếch in bóng những ngôi nhà, hàng cây trên mặt đất ẩm 
sương. Trăng soi sáng từng ngõ xóm. Càng lên cao, trăng càng sáng, vầng trăng tròn vành 
vạnh như chiếc đĩa bạc treo lơ lửng trên bầu trời đêm thăm thẳm lấp lánh muôn vạn vì sao. 

Trên sân phơi rộng rãi đầu làng, chúng em nối đuôi nhau chơi trò rồng rắn. Góc sân đằng 
kia, một tốp bạn gái chơi trò ú tim tìm bắt. Tiếng nói tiếng cười vang lên rộn rã. Mùi lúa chín 
thơm nồng tỏa lan trong đêm trăng sáng. Thảm rơm vàng êm ái như nâng đỡ bước chân 
tung tăng chạy nhảy của chúng em. 

Cỏ cây hoa lá lặng im, yên lặng như thấy hết được vẻ đẹp của đêm trăng hôm nay. Luỹ tre 
được ánh trăng soi vào thì đẹp hơn lên và như cảm nhận một thứ mà ánh trăng ban tặng 
cho mình, chị tre lại ca lên khúc nhạc đồng quê du dương và êm đềm biết mấy! Thảm lúa 
vàng dập dờn trước gió nhấp nhô gợn sóng như từng lướt sóng nối đuôi nhau đến tận chân 
trời. Sao mà cảnh đêm trăng lại im ắng tĩnh mịch đến vậy! Mọi người đang say sưa ngắm 
trăng. lũ côn trùng cất tiếng kêu ra rả như viết lên khúc nhạc về đêm.  

Cây lá như được rắc lên những hạt vàng từ trên trời rơi xuống vậy. hương lúa tạo với hơi 
sương tạo nên hương thơm nhẹ dịu khó tả. Lác đác vài anh chị thanh niên đi dạo và ngắm 
trăng, họ cười nói râm ran và còn có các ông bà lão đi tập thể dục cho khoẻ người cũng tâm 
sự nho nhỏ thì thầm. Lũ trẻ con nô đùa đầu làng vui vẻ, ầm ĩ cả xóm, đang chơi: oẳn tù tì, 
nhảy dây, trốn tìm. Mọi người tấp nập ngược xuôi như một ngày hội dưới trăng vậy. Nhưng 
rồi cũng đến lúc tàn. Già trẻ, gái trai ai về nhà ấy chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày làm việc 
mệt nhọc. 

Mọi người trong xóm em đều tụ tập ở sân nhà để ngắm trăng. Trẻ em nô đùa chạy nhảy cười 
nói vui vẻ. Những chú chó cũng ra sân hóng mát, thỉnh thoảng lại ngó ra đường, cất tiếng 
sủa vu vơ. Ngoài đồng quang cảnh thật vắng lặng. Nước chảy róc rách trong các rãnh, 
mương nước. Hàng trăm anh đom đóm với những chiếc đèn lồng bé xíu toả ánh sáng nhấp 
nháy thật đẹp. Đó đây có tiếng côn trùng kêu ra rả. Cỏ cây thì thầm trò chuyện với nhau. Trời 
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càng về khuya, quang cảnh càng yên ắng, tĩnh mịch hơn. Vạn vật say sưa chìm vào trong 
giấc ngủ êm đềm. Ánh trăng dìu dịu cùng hơi sương như đang ru ngủ muôn loài. Chỉ còn 
côn trùng vẫn cất tiếng ra rả cho khúc nhạc muôn thuở về đêm. Cảnh đêm trăng rằm mùa 
hạ thật đẹp. 

Giữa đồng quê, ngắm cảnh một đêm trăng đẹp như vậy, em cảm thấy yêu thiên nhiên, cảnh 
vật quê quê hương hơn. Em sẽ cố gắng học giỏi để sau này lớn lên xây dựng quê hương 
ngày càng giàu đẹp. 

4. Em hãy tả một đêm trăng đẹp ở quê em - Bài văn mẫu số 2 

Ánh trăng đẹp nhất là lúc trăng tròn, nhìn nó sáng rực cả bầu trời đêm cùng với những vì 
sao lấp lánh. Mỗi khi ngắm cảnh đêm trăng, em cảm thấy lòng mình thư thái và bình yên đến 
lạ. 

Cứ mỗi khi bầu trời trong xanh, ánh trăng sáng tỏ một vùng em lại ngồi nhìn và ngắm cảnh 
bầu trời đêm hay những khi cảm thấy trong lòng ôi sao quá nổi u buồn, thì lại muốn được 
thả hồn mình vào bức tranh tuyệt vời của cảnh đêm yên lặng. Trăng cứ to tròn vành vạnh, 
chiếu những ánh sáng óng vàng xuống những con đường, dòng sông, những mái ngói, 
những ô cửa sổ tạo nên một vẻ đẹp thơ mộng, yên bình. 

Trời hôm nay lại có gió mát; ngồi ngắm trăng thật là điều tuyệt vời. Xa xa, lũ trẻ hàng xóm 
đang tổ chức các trò chơi dân gian như ô ăn quan, năm mười, nhảy dây, đuổi bắt, trông thật 
là vui vẻ. Ánh trăng như là bóng đèn điện soi sáng khắp nơi, khiến cho không khí hôm nay 
sôi nổi hơn hẳn. Nhưng mọi hoạt động diễn ra dưới ánh trăng lại vô cùng thanh bình, nhẹ 
nhàng, người thì ngồi bên ấm trà mạn, người thì tụ tập đánh cờ tướng, các bà các cô thì 
ngồi quây quần bên dĩa trái cây và trò chuyện. 

Còn em, thì đang nằm trên chiếc chõng tre của bà nội, ngước lên bầu trời, và ngắm nhìn 
những ngôi sao như đang tổ chức trò chơi, chúng tạo nên những hình thù vô cùng đẹp mắt 
và kì lạ, long lanh lúc ẩn lúc hiện, khiến bầu trời càng thêm đẹp huyền ảo. 

Trăng càng lên cao bầu trời càng trong vắt và đen thẫm như một chiếc áo nhung dáng thướt 
tha, trải dài một màu đen huyền lên dòng sông làng, cùng với gió tạo nên những gợn sóng 
nhỏ lăn tăn, lăn tăn, ánh lên một chút sắc vàng như những viên pha lê vậy. 

Vẻ đẹp của đêm trăng tuyệt vời và thơ mộng là thế cho nên nó luôn là nguồn cảm hứng dạt 
dào trong dòng chảy thi ca, nhạc họa của các nghệ sĩ. Đêm trăng như hiểu được nỗi lòng 
trắc ẩn, như nàng thơ của các thi sĩ. Ngắm trăng, thưởng thức thơ trăng, lắng nghe tiếng 
côn trùng tạo nên một khúc nhạc đồng quê. Em cảm thấy sao quá gần gũi và mộc mạc thân 
thương. 

Tạo hóa thật khéo khi ban tặng vầng trăng, những ngôi sao, không gian cho con người, khiến 
em chìm vào mãi không thôi. Em càng cảm thấy yêu thiên nhiên và cảnh vật của quê hương 
mình, yêu cái yên bình nơi này hơn bao giờ hết. Mai này, dù có phải đi xa quê hương thì em 
vẫn mãi nhớ về những kỉ niệm êm đềm, những đêm trăng lãng mạn thật đẹp này. 
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