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Tập làm văn lớp 3: 

Đề bài : Viết một bức thư ngắn cho người thân 

I. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

Em đọc kĩ bài tập đọc đã học “Thư gửi bà” một vài lần nữa của bạn Trần Hoài 

Đức, để nắm nội dung của một bức thư, dùng làm tư liệu tham khảo cho bài viết của 

mình. Khi viết em lưu ý những nội dung sau:  

+ Nơi viết thư, ngày… thảng… năm…  

+ Lời xứng hô với người thân.  

+ Nội dung chính của bức thư (thăm hỏi sức khỏe, báo tin tình hình của gia đình, 

việc học tập của bản thân v.v…).  

+ Thể hiện tình cảm và lời hứa của mình với người thân.  

+ Lời chúc, lời cầu mong cho người thân. 

II. NHỮNG BỨC THƯ THAM KHẢO 

 

1. Viết một bức thư ngắn cho người thân: Viết thư cho ông bà ngoại 
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Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2020 

Ông bà ngoại kính mến! 

Ông bà ngoại dạo này có khỏe không? Dừa thu hoạch có nhiều hơn lúc trước không? Bây 

giờ là thời điểm cháu đang ôn tập thi kì II nên những ngày ngày nghỉ cuối tuần cũng 

không thể về quê được. Cháu nhớ ông bà lắm! 

Mặc dù bài vở học kì II này nhiều và khó, nhưng cháu hết sức cố gắng để đạt được danh 

hiệu học sinh giỏi cả năm. Cháu nhất quyết không phụ lòng cha mẹ vất vả lo cho cháu ăn 

học và sự tin tưởng của ông bà ngoại. Sau khi thi xong, nhất là trong dịp hè sắp tới, cháu 

sẽ về quê ở lâu dài bên ông bà ngoại. 

Ba mẹ cháu ở trên này cũng khỏe cùng với cuộc sống tốt. Em trai cháu đã nói bập bẹ và 

chập chững bước đi rồi. Cuối thư, cháu chúc ông bà ngoại sống vui và sống mãi với con 

cháu. 

Cháu của ông bà ngoại 

Kí tên 

Minh Thư 

2. Viết một bức thư ngắn cho người thân: Viết thư cho ông nội 

Ông nội kính nhớ! Ông ơi, cháu là Thủy Tiên, cháu nội viết thư cho ông đây. Ông có 

khỏe không? Chú Dân, cô Hoa có khỏe không? Bố mẹ cháu, chị em cháu kính chúc ông, 

chú và cô được dồi dào sức khỏe. 

Bố mẹ cháu đã được chuyển về dạy học ở thị xã Đồ Sơn. Chị Hương đã lên học lớp 

Mười, cháu đã lên lớp Ba. Mẹ cháu hứa là hai chị em đạt học sinh giỏi thì hè tới sẽ cho 

vào Đà Lạt thăm ông và ở chơi một tháng. 

Ông về hưu thế là đã được năm năm rồi ông nhỉ! Bà nội mất đã tám năm. Bố mẹ cháu 

vẫn nhắc. Sau ngày hội chọi trâu ở Đồ Sơn bốn ngày là giỗ bà. Bố mẹ cháu vẫn cúng giỗ 

bà, và mẹ cháu, chị em cháu vẫn khóc, vẫn nhớ bà nhiều lắm. Ông ơi, con đường từ cầu 

Rào về Đồ Sơn đã xây dựng xong, có bôn làn xe chạy thênh thang thẳng tắp. Khu nghỉ 

mát Đồ Sơn dẹp lắm. Mùa hè, bãi tắm Đồ Sơn đông nghịt người đến nghỉ và tắm mát. Lễ 
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hội chọi trâu năm nay có hàng vạn du khách kéo về dự. Chị em cháu, bố mẹ cháu muốn 

đón ông ra chơi Đồ Sơn một vài tháng để được chăm sóc ông. 

Hai chị em cháu đi học ngày hai buổi. Việc học tập đầu năm học mới bận rộn hơn, khó 

hơn nhưng rất thích ông ạ. Lời dạy bảo của ông, hai chị em cháu vẫn nhớ. 

Cuối thư, cháu kính chúc ông vui khỏe. 

Cháu của ông 

Thủy Tiên 

3. Viết một bức thư ngắn cho người thân: Viết thư cho bà ngoại 

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020 

Bà ngoại Kính yêu! 

Đã hai tháng cháu không về thăm bà, cháu nhớ bà lắm! Bà dạo này có khoẻ không ạ? 

Vườn hoa của bà có tốt không? Con cún ở nhà chắc lớn lắm bà nhỉ? Gia đình cháu vẫn 

khoẻ mạnh bình thường. Bố mẹ cháu vừa mới mua xe máy cho anh Hà để đi học. Năm 

nay cháu học lớp 3D. Từ đầu năm học tới giờ cháu luôn được điểm chín, điểm mười đấy 

bà ạ. Bà ơi, cháu sắp thi giữa học kỳ một rồi, cháu sẽ cố gắng đạt điểm cao để bà và bố 

mẹ vui. 

Bà ạ! đến giờ cháu phải đi học rồi. Cháu kính chúc bà mạnh khỏe. Cháu hứa sẽ học thật 

giỏi để được nhiều điểm mười. Tết về biếu bà. 

Cháu của bà 

Hương Giang 

4. Viết một bức thư ngắn cho người thân: Viết thư cho bà ngoại 

Thị xã Bến Tre ngày 20 tháng 10 năm 20... 

Bà Ngoại yêu quý của cháu! 

Cháu là Thanh Thảo đây, đứa cháu gái, con út của mẹ Hà viết thư thăm bà đây! Dạo này, 

bà có khỏe không bà? Bà ăn có ngon miệng không? Mỗi bữa, bà ăn có được hai lưng bát 
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không hả bà? Bà ráng ăn nhiều cho khỏe bà nhé. Hôm trước, gia đình cháu có nhận được 

thư bác Hải. Bác nói, thời gian gần đây sức khỏe bà, có phần yếu đi, bố mẹ và chúng 

cháu lo lắm. Gia đình cháu trong này vẫn bình thường. Bố cháu dạo này ít đi công tác xa. 

Còn mẹ thì vẫn bán hàng bình thường như trước. Anh Quân cháu mỗi tháng mới về thăm 

một lần. Anh nói học căng lắm, vậy mà cháu cứ thấy anh mập trắng ra, to khỏe như chiếc 

xe tăng bà ạ, còn cháu vẫn học tốt. Tháng nào, trong sổ liên lạc gia đình cháu cũng đều 

được cô giác nhận xét: "chăm ngoan, học giỏi”. Bố mẹ cháu vui lắm. Cháu xin hứa với 

bà, cháu sẽ cố gắng học tốt hon nữa để giữ vững danh hiệu là học sinh giỏi mà cháu đã 

giành được ở năm học trước. Cuối thư, cháu chúc bà luôn mạnh khỏe. Hè này, cháu sẽ về 

quê thăm bà. 

Cháu út của bà 

(Kí tên) 

Lê Hà Thanh Thảo 

5. Viết thư cho người thân phương xa: Viết thư cho bà nội 

Mĩ Tho, ngày 20 tháng 10 năm 20... 

Bà Nội kính yêu của cháu! 

Hơn một năm nay, cháu chưa được gặp bà. Cháu nhớ bà nhiều lắm, bà ạ! Tuần trước, gia 

đình cháu có nhận được thư cô Vân. Trong thư cô nói, bà bị ốm một tuần, không ăn uống 

gì được. Bố cháu lo lắm. Bố định cắt phép để về quê, thì hôm sau nhận được điện cô Vân 

báo tin: “Bà đã đỡ, tuy chưa bình phục hẳn. Anh đừng lo”. Thế là bố cháu ở lại. Bố cháu 

nói: “Chắc bà bảo cô Vân điện cho bố, bảo bố khoan về. Một lần về, một lần khó. Bà đã 

vào đây rồi nên bà biết. Hơn hai ngàn cây số, đi lại vất vả nên bà thông cảm cho bố đấy. 

Nhưng hè này, nhất định bố sẽ đưa con về thăm nội”. Thế là hè này, cháu lại được gặp 

bà, được bà hái cho những trái mãng cầu ngọt lịm, những trái bưởi Thanh Trà căng tròn 

như trái bóng nhựa giông hè hai năm trước, phải không bà? 

Bà ơi! Cháu nói gì lung tung quá mà quên hỏi thăm sức khỏe bà. Bà đã thực khỏe lại 

chưa hả bà? Bà ăn cơm có ngon miệng không? Bà đừng bỏ bữa, bà nhé. Bà ăn nhiều thịt, 
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cá vào để hè này, bà còn dẫn cháu đi thăm vườn nữa chứ! Cháu bây giờ ăn khỏe lắm bà 

ạ! Tuần vừa rồi, mẹ cho cháu cân thử, tăng hơn tháng trước một kí. Còn việc học của 

cháu thì vẫn tốt. Cháu luôn được biểu dương là chăm học, năng phát biểu. Cháu hứa với 

bà, cháu sẽ cố gắng học tốt hơn nữa. Cháu chúc bà mạnh khỏe. Cháu nhớ bà và cô Vân 

nhiều lắm. 

Cháu của bà 

Kí tên 

Trương Phương Nam 

6. Viết thư cho người thân phương xa: Viết thư cho bà 

Hà nội, ngày 9 tháng 11 năm 2019. 

Bà kính yêu! 

Lâu lắm rồi chưa được gặp bà, cháu nhớ bà lắm ạ. Dạo này bà có khỏe không? Bà có ăn 

uống được không? Gia đình cháu ngoài này vẫn khỏe. Từ đầu năm đến giờ, cháu được 

mười bốn điểm mười rồi đấy bà ạ. Ngày nghỉ mẹ thường cho chơi, lúc thì công viên, 

dạophố, lúc thì đi siêu thị ạ. Cháu vẫn nhớ năm ngoái đươc về quê xem múa sư tử cùng 

anh Tùng, chịVân, chị Hằng, chị Thảo, anh Việt Anh và anh Sơn. Và đêm đêm ngôì nghe 

bà kể chuyệncổ tích. Cháu hứa với bà sẽ học thật giỏi để bà vui, luôn chăm ngoan để bà 

vui hơn.  

Cháu kính chúc bà mạnh khỏe, sống lâu. 

Cháu của bà 

Nguyễn Thùy Linh – 3G 

7. Viết một bức thư ngắn cho người thân lớp 3: Viết thư cho anh trai 

Tân An, ngày 20 tháng 10 năm 20... 

Anh Hùng yêu quý của em! 

Lâu rồi, không nhận được thư anh, mẹ buồn và trách anh lắm đó. Mẹ bảo em viết thư cho 

anh đây. Dạo này, anh có khỏe không? Đã xong khóa tập luyện chưa anh? Còn bao lâu 
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nữa thì được lên bờ. Lính Hải quân chắc vất vả lắm anh nhỉ? Ba mẹ và em đều khỏe. Mẹ 

nhắc anh hoài đó. Hễ mỗi lần nói chuyện về anh là mẹ lấy khăn lau nước mắt. Mẹ nói, mẹ 

thương anh nhất. Nhiều lúc, em ghen tị với anh và cho rằng anh đã giành hết tình thương 

của mẹ về cho mình. Mẹ cũng bảo, mẹ thương em nhất. Đúng không anh? Lúc nào, anh 

về nhất định, em sẽ bắt mẹ cân thử, xem anh hay em, bên nào mẹ dành tình cảm nhiều 

hơn, anh nhé! Em vẫn học bình thường, giúp mẹ được nhiều việc hơn: quét nhà, rửa chén 

bát, nấu cơm, nhặt rau…, việc gì em cũng làm được. Em đang tập làm đồ ăn để khi anh 

về, em sẽ đãi anh một bữa. Thế anh nhé! Em dừng bút đây. Anh nhớ viết thư về kẻo mẹ 

buồn. 

Em gái của anh 

8. Viết thư cho người thân lớp 3: Viết thư cho bố 

Bố yêu quý của con! 

Con nhớ bố quá! Con đến thăm bố đây. Bố ơi! Bố có khỏe không? Sao lâu nay bố không 

về với chúng con? Mẹ nói, bố bận đi tuần tra biên giới nên không về được, đừng nhắc bố 

nhiều, làm bố phải hắt hơi đấy. Có đúng thế không hở bố? Nếu đúng như lời mẹ nói thì 

lâu nay, bố không hề nhắc tới con lần nào. Vì con không thấy mình được hắt hơi lần nào 

cả. Chỉ có mẹ, lâu lâu mẹ hắt hơi liên tục mấy cái. Thế là bố nhớ mẹ nhiều hơn con rồi 

đó. Con không chịu đâu! Con và chị Phượng vẫn khỏe. Dạo này chị học nhiều, có khi cả 

buổi tối nữa. Chị hứa với mẹ, sẽ quyết tâm thi tốt nghiệp đạt loại giỏi và đậu vào trường 

Đại học Y dược đấy. Còn con, con cũng hứa với bố sẽ đạt học sinh giỏi năm học này. Bố 

phải chuẩn bị quà cho chúng con ngay từ bây giờ, chứ để lâu quá, bố sẽ quên đi là chúng 

con buồn lắm đó. Bố nhớ là còn phải có quà cho một người quan trọng nhất cái nhà này 

nghe bố! Thôi, con đi học bài đây ạ. Mong bố sớm về phép để bố con mình được gặp 

nhau. 

Con gái của bố 

(Kí tên) 

Trần Thị Phượng Hồng 
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9. Viết thư cho người thân lớp 3: Viết thư cho bố 

Gửi bố kính yêu! 

Bố thương nhớ của con, đã 2 tháng rồi bố đi làm xa không về nhà, ở nhà ai cũng nhớ và 

thương bố nhiều lắm. Hôm nay mẹ bảo nhớ bố và muốn bố về nên con đã viết thư cho bố. 

Con biết bố bận nhiều việc, bố cũng muốn về nhưng chưa sắp xếp được. 

Dạo này bố có khỏe không ạ! Chứng đau đầu của bố có còn hay tái phát như lúc trước 

nữa không. Khi đau bố nhớ uống thuốc mà mẹ đã chuẩn bị cho bố mẹ nhé. Ở nhà mẹ cứ 

lo cho bố làm việc quá sức, thức khuya ảnh hưởng đến sức khỏe. Cả nhà nhớ bố lắm ạ. 

Bố hãy luôn giữ gìn sức khỏe nhé! Bố hãy viết thư lại cho con nhé! 

Con yêu của bố! 

Hương 

Lê Minh Hương 

10. Viết thư cho người thân lớp 3: Viết thư cho bố 

Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2018 

Ba kính mến! 

Đã mấy tháng nay, ba chưa về thăm gia đình. Hôm nay, con viết thư để hỏi thăm ba và kể 

cho ba nghe chuyện ở nhà. 

Ba có khỏe không ạ? Chắc ngoài công trường, ba bận nhiều việc lắm. Cả nhà mình vẫn 

khỏe ba ạ. Con đang chuẩn bị thi cuối học kì I. Con hứa với ba con sẽ thi thật tốt. Chiều 

tan học, con vẫn thường chơi cùng em để mẹ nấu cơm. Em My đã tập chơi được một bản 

đàn rồi ba ạ. Ba mau về để thưởng thức ba nhé. 

Tuy thư chưa dài nhưng con xin dừng bút tại đây. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Con 

mong sớm nhận được thư hồi âm của ba. Mẹ và chúng con mong ba nhiều. 

Con gái của ba, 

Như Mai 
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11. Viết thư cho người thân lớp 3: Viết thư cho chị gái 

Ba Tri, ngày 20 tháng , 10 năm 2005 

Chị yêu thương của em! 

Chị không tưởng tượng được em nhớ chị đến thế nào đâu! Tuần nào cũng vậy, cứ đến 

ngày thứ bảy là tâm trạng em lại bồn chồn ngồi đứng không yên. Ra cổng ngóng cổ cò 

đợi chị, không thấy lại đi vào đọc truyện. Chỉ mong có tiếng gọi: “Mi ơi! Chị về rồi nè! 

Mở cổng cho chị đi!”. Những lúc như thế, dù đang đọc truyện đến chỗ hồi hợp nhất, gay 

cấn nhất, em cũng ngừng lại, mà chạy ào ra cổng mở cừa cho chị. Đã hơn một tháng nay 

rồi, chị cứ ở lì trên đó, không về với em, em buồn muốn chết đi được! Có phải chị học 

căng thẳng quá không? Hôm qua, em nghe mẹ nói với bà là dạo này, chị chuẩn bị thi học 

kì thì phải? Nếu vậy là em trách lầm chị rồi đó. Đừng buồn em, chị nhé! Chị ơi, chị phải 

ăn nhiều vào để có sức khỏe mới học hành được nghe chị. Mấy tuần vừa rồi, mẹ cho tiền 

đi học, em tiết kiệm được mười làm ngàn cất ở trong cặp sách. Khi nào chị về, em sẽ bao 

chị ăn bún bò Huế, món ăn mà chị em mình rất thích đấy. Thi xong, chị về với em chị 

nhé! 

Em của chị 

(Kí tên) 

Lê Hà Diễm Mi 

12. Viết thư cho người thân lớp 3: Viết thư cho chú 

Chú kính yêu của cháu! 

Lâu nay, bận tập trung cho kỳ thi chất lượng cuối học kỳ, cháu chưa viết thư thăm chú 

được. Nay thi cử đã xong, Tết cũng đến rồi, cháu viết thư thăm chú và báo cho chú một 

tin mừng nữa đó. 

Chú ơi! Chắc ở bên ấy, chú nhớ nhà lắm, nhất là những lúc Tết đến, xuân về. Ông bà nội 

cứ nhắc chú hoài. Còn thím Phương thì đoán chắc thế nào Tết này chú cũng bay về vì biết 

thím sắp sinh, nhưng nhà lại nhận được thư chú nói rằng, chú chưa về được bởi bận rộn 

với việc bảo vệ luận án tiến sĩ. 
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Chú ạ! Tết vừa qua, cả nhà ta đón cái tết cổ truyền thật vui vẻ và đầm ấm bởi sự có mặt 

của một thành viên mới: bé Hồng Phượng, con chú. Em Phượng rất mũm mĩm và dễ 

thương. Càng nhìn bé càng giống chú như khuôn. 

Bây giờ thì cháu kể cho chú nghe về cái tết ở nhà mình nhé! Đêm ba mươi, cả nhà ngồi 

quây quần bên nồi bánh chưng đang sôi. Thằng Hùng cứ thấp thỏm chờ từng giây từng 

phút. Lúc đồng hồ điểm mười hai giờ kém mười lăm phút, quang cảnh dưới đường đã 

thật nhộn nhịp, nhất là công viên trước tòa nhà của Ủy ban Nhân dân thành phố, nơi đặt 

tượng đài Bác Hồ, mọi người đã đứng chật xung quanh tượng. Cháu lên đứng ở lầu ba 

của nhà mình nhìn xuống mà lòng cứ thấp thỏm, nôn nao… Đúng mười hai giờ thời khắc 

của đêm giao thừa đã điểm. Từ dưới mặt đất, những luồng pháo hoa bay vọt lên trời như 

những vệt sao băng rồi tỏa rộng ra trên nền trời. Và kỳ lạ thay, chỉ sau có nửa tiếng đồng 

hồ từ khi giao thừa thì thím Phương kêu đau bụng. Bố mẹ cháu đưa thím đến bệnh viện 

Từ Dũ. Và thế là bé Phượng ra đời đúng vào ngày đầu tiên của năm mới. 

Tin mừng mà cháu thông báo ở đầu thư là thế ạ. Cháu xin phép chú được dừng bút ở đây. 

Cháu chúc chú mạnh khỏe, bảo vệ luận án thành công và sớm về nước. 

Cháu gái của chú, 

Thu Thủy 

13. Viết thư cho người thân lớp 3: Viết thư cho Dì 

Dì kính yêu của cháu! 

Có lẽ đã gần một năm nay, chúng cháu chưa có dịp về thăm ngoại và dì, kể từ ngày mẹ 

cháu được cơ quan cử đi học cao học ở Huế. Chúng cháu nhớ ngoại và dì lắm nhưng 

chẳng biết làm sao được. 

Hôm nhận được điện của dì báo tin ngoại bị ốm không ăn uống gì được, bố và chúng 

cháu lo lắm. Lúc này, mẹ cháu lại đang trong kì thi nên bố cháu bảo đừng vội báo tin này 

cho mẹ biết. Chờ ít ngày nữa, mẹ thi xong chúng cháu sẽ điện cho mẹ hay tin để mẹ sắp 

xếp về thăm ngoại. 
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Đêm nay, sau khi học bài xong, dù đã khuya rồi mà cháu không tài nào ngủ được. Dì ơi! 

Cháu thương dì một mình ở nhà chăm sóc phụng dưỡng ngoại vất vả quá. Giá như chúng 

cháu ở gần, chắc cũng đỡ đần cho dì được phần nào. Nhưng mà chúng cháu lại ở quá xa 

tới hai ngàn cây số. Thương ngoại, thương dì, cháu chỉ biết nhờ trang thư này nói hộ tấm 

lòng chúng cháu, san sẻ nỗi vất vả với dì. Dì đừng buồn dì nhé! Mẹ cháu học cũng sắp 

xong rồi. Hè này, mẹ cháu sẽ bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Lúc đó chúng cháu sẽ về thăm 

ngoại và dì. 

Cháu xin phép dì cho cháu được dừng bút ở đây. Cháu chúc ngoại mau lành bệnh và dì 

luôn vui khỏe. 

Cháu gái, 

Trần Thị Phương Như 

14. Viết thư cho người thân lớp 3: Viết thư cho Chú 

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2019 

Chú Tiến yêu quý! 

Lâu rồi, chú không về Việt Nam cháu nhớ chú lắm! Dạo này gia đình chú có khoẻ không 

ạ? Gia đình cháu ở Việt Nam vẫn khoẻ! Năm nay, cháu học lớp ba rồi, từ đầu năm học 

đến giờ cháu được nhiều điểm chín, mười lắm chú ạ! Anh Tuấn học ở bên Đức có giỏi 

không? Cháu mong chú sớm về Việt Nam với cháu! Cháu hứa sẽ học thật giỏi để chú vui 

lòng. Chú cho cháu gửi lời hỏi thăm đến cô Thuỷ và em bé nhé. 

Cháu xin phép chú cho cháu được dừng bút ở đây.  

Cháu của chú 

Minh Minh 
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