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Dàn ý tả người bạn thân của em lớp 6 

1. Mở bài 

 Em có một người bạn thân đã chơi với em từ tấm bé. 

 Bạn ấy là một học sinh giỏi, ngoan ngoãn, chăm chỉ nên ai cũng yêu quý. 

2. Thân bài 

 Trông bạn rất dễ thương. Thân hình cân đối giúp bạn có thể mặc quần áo 

đẹp dễ dàng. 

 Khi tới lớp, bạn mặc bộ váy áo đồng phục và đeo khăn quàng đỏ trên vai rất 

ngay ngắn. 

 Bạn có khuôn mặt hình trái xoan đáng yêu và có nước da trắng trẻo, mịn 

màng. 

 Nổi bật nhất trên khuôn mặt là dôi mắt. Mắt bạn to, tròn và đen láy. Bạn 

luôn nhìn mọi người với đôi mắt đầy thiện cảm, vì vậy ai cũng yêu mến bạn. 

 Bạn là một người bạn tốt. Trong học tập, bạn đã giúp em cũng như nhiều 

người bạn khác rất nhiều. 

3. Kết bài 

 Em rất yêu quý bạn. Chúng em sẽ cố gắng học tập để luôn là con ngoan trò 

giỏi, được mọi người yêu mến và xứng đáng là bạn tốt của nhau. 

Bài văn tả bạn thân lớp 6 con trai 

Dưới đây là những bài văn mẫu tả một người bạn mà em yêu quý lớp 6 (con trai) 

mà chúng tôi chọn lọc kĩ lưỡng giúp các em học sinh có nguồn tham khảo tốt nhất 

Bài văn tả người bạn thân lớp 6 số 1 

Người ta thường bảo, một người bạn tốt chính là một món quà vô giá, không gì 

đánh đổi được. Và thật may mắn, khi em đã tìm được món quà tuyệt vời ấy cho 

riêng mình. Đó chính là Hiếu - người bạn thân thiết đã chơi cùng với em từ những 

năm mẫu giáo. 
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Lần đầu chúng em gặp nhau, là tại lớp mầm của nhà trẻ gần nhà. Em còn nhớ lúc 

ấy Hiếu chỉ cao như một chú gấu bông, người tròn trịa, trắng trẻo dễ thương lắm. 

Thế mà thoáng chốc, cậu ấy giờ đây đã là một cậu bé cao lớn rồi. Năm nay, cậu ấy 

cũng như em, là một học sinh lớp 6, nhưng lại cao lớn hơn em nhiều, vì cậu ấy mê 

chơi thể thao lắm, đặc biệt là bóng rổ. Trong khi em chỉ cao 158cm, thì cậu ấy đã 

cao 164cm rồi. Thân hình Hiếu cũng rất rắn chắc và khỏe mạnh, trông ra dáng lắm. 

Làn da của cậu ấy thì có màu nâu nhạt khỏe mạnh. Từ khi bắt đầu thường xuyên 

chơi thể thao, Hiếu luôn cắt tóc ngắn cho thật thoải mái, đến nỗi mái tóc đó đã trở 

thành thương hiệu của cậu ấy. Mọi người thường gọi một cách thân mật là Hiếu 

nhím. 

Nói về chuyện học hành, thì Hiếu cũng bình thường như bao bạn khác, không quá 

yếu nhưng cũng chẳng quá nổi bật, trừ môn tiếng anh. Có trời mới hiểu được sao 

cậu ấy lại đam mê và giỏi môn đó đến như vậy. Và tất nhiên, thể dục cũng là một 

ưu điểm lớn của Hiếu. Cậu ấy luôn là cây trụ chính của trường trong các cuộc thi 

thể thao thành phố. Chẳng lần nào mà cậu ấy chịu về tay không. 

Từ lúc chơi cùng với nhau đến nay, em và Hiếu đã không ít lần cãi vã, nhưng cuối 

cùng vẫn nhanh chóng làm lành. Bởi vì chúng em thực sự quý trọng và xem nhau 

như anh em trai. Em mong rằng, dù sau này mỗi người có một chí hướng khác 

nhau, thì chúng em vẫn sẽ mãi thân thiết với nhau như bây giờ. 

Bài văn mẫu tả về người bạn thân của em lớp 6 số 2 

Trường học là nơi cất giữ biết bao kỉ niệm tuyệt vời của em trong những năm 

tháng học trò. Đặc biệt, đó chính là nơi kỉ niệm lần đầu em được gặp người bạn 

thân nhất của mình: Tuấn Trọng. 

Tuấn Trọng là bạn học cùng lớp của em, chúng em là bạn thân của nhau đã hơn 

năm năm rồi. Trọng cao khoảng 145cm - khá khiêm tốn so với các cậu trai cùng 

tuổi. Nhưng trông rất chắc chắn và mạnh khỏe. Cậu ấy có nước da mật ong giống 

như những chàng trai của núi rừng. Tóc của Trọng thì lúc nào cũng được cắt ngắn 
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gọn gàng, sạch sẽ. Điều khiến người ta ấn tượng nhất ở cậu ấy, chính là nụ cười. 

Trọng cười rất đẹp và cũng hay cười. Khi đó, đôi mắt đen láy của cậu ấy sáng lên, 

long lanh như đá quý. Miệng cười lớn, khoe hàm răng trắng tinh với chiếc răng 

khểnh bên trái. Nhìn vào vô cùng thoải mái và dễ chịu. Trọng luôn lạc quan, yêu 

đời và dễ dàng truyền năng lượng tích cực của mình cho người khác. Cậu ấy cứ 

như là một mặt trời nhỏ vậy. 

Ở lớp, Trọng là một học sinh được thầy cô, bạn bè yêu quý. Tuy không học giỏi 

nhưng cậu ấy vẫn luôn chăm chỉ, cố gắng hết mình. Không bao giờ chán nản, bỏ bê 

việc học cả Chính vì thái độ cầu tiến ấy mà ai cũng quý Trọng. Bù lại cho việc học 

văn hóa, thì Trọng chơi thể thao rất cừ. Từ bơi lội, điền kinh, đá cầu, đá bóng… 

chẳng có gì khiến cậu ấy e ngại cả. Dù không cao, nhưng dựa vào sự dẻo dai, linh 

hoạt và nhanh nhẹn của mình, cậu ấy khiến mọi người phải dè chừng trong mọi 

cuộc thi. 

Là bạn thân của Trọng, em và cậu ấy đã cùng nhau đồng hành trong suốt bao năm 

học. Đã có lúc chúng em cãi nhau, giận nhau vì nhiều lý do. Nhưng cuối cùng 

chúng em vẫn làm hòa và thân nhau hơn trước. Mỗi ngày, chúng em đi học cùng 

nhau, làm bài cùng nhau, chơi bóng cùng nhau… Khi nào cũng có nhau như hình 

với bóng. Điều đó quen thuộc tới mức, khi nào chỉ thấy em hoặc Trọng một mình 

trên sân trường, mọi người sẽ ngay lập tức hỏi người còn lại. 

Em luôn quý trọng và tự hào về tình bạn đẹp giữa mình và Trọng. Mong rằng, mai 

sau, dù chúng em khôn lớn thì tình bạn ấy vẫn mãi bền đẹp, trường tồn như những 

viên kim cương quý giá 

Bài văn tả một người bạn thân của em lớp 6 số 3 

Em có một người bạn thân, chơi với em từ bé. Ngoài những bạn thân trong lớp, có 

lẽ bạn ấy là một người mà em yêu quý nhất. Bạn là Ngọc Duy ở lớp kế bên. 

Em quen bạn Duy trong một lần tình cờ gặp nhau trên sân trường. Chúng em 

nhanh chóng làm quen với nhau, chơi với nhau rồi thân nhau lúc nào không biết. 
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Năm nay, Duy tròn mười một tuổi. Bạn có dáng người vừa phải, không cao cũng 

không thấp, chỉ cao hơn em nửa cái đầu. Làn da hơi ngăm ngăm trông rất rắn chắc. 

Mái tóc bạn đen nhánh, lúc nào cũng gọn gàng. Gương mặt đầy đặn và hay tươi 

cười. Đôi mắt sáng tinh anh làm bạn có vẻ rất thông minh. Bạn làm gì cũng nhanh 

nhẹn, chỉ nhoáng cái là xong. 

Tính Duy rất hiền lành, hay nhường nhịn bạn. Mỗi khi rảnh rỗi, bạn ấy thường rủ 

em học chung hoặc chơi cờ. Mỗi khi chơi trò gì đó, nó thường nhường bạn chơi 

trước. Dù chơi có thua hay thắng, nét mặt bạn ấy vẫn luôn tươi cười. Bạn ấy học 

rất giỏi, thường được cô giáo khen. Năm nào bạn ấy cũng được nhận phần thưởng 

của trường và của lớp. 

Chơi với nhau gần năm năm, chúng em đã có rất nhiều kỉ niệm. Có lần, chúng em 

chơi đuổi bắt, Duy bị vấp cục đá, té trầy hết cả chân tay. Hai đứa sợ bố mẹ xanh cả 

mặt mày. Rất may là không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau gặp nhau lại cười toe 

toét. 

Năm năm học trôi qua thật nhanh. Sang năm đã chuyển trường mới chắc là không 

còn học chung với nhau nữa. Dù thế nào đi nữa, chúng em vẫn sẽ giữ bao kỉ niệm 

đẹp về nhau 

Bài văn tả bạn thân lớp 6 con gái 

Dưới đây là những bài văn mẫu tả một người bạn mà em yêu quý lớp 6 con gái mà 

chúng tôi chọn lọc kĩ lưỡng giúp các em học sinh có nguồn tham khảo tốt nhất 

Bài văn mẫu tả bạn thân của em lớp 6 số 1 

Năm tháng cứ thế trôi đi, chỉ có thời gian là thước đo tốt nhất cho tình cảm bạn bè. 

Trong suốt thời gian đó, có lẽ Diệp Anh là người bạn mà em yêu mến nhất, người 

bạn đã học với em từ suốt năm học lớp ba. 

Dáng người Diệp Anh dong dỏng cao, khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn của bạn hễ ai 

nhìn đến cũng thấy đáng yêu. Nước da ngăm ngăm đen. Mái tóc dài óng ả. Cặp 

mắt đen láy lúc nào cũng mở to, tròn xoe trông rất đáng yêu. Chiếc mũi hếch và cái 
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miệng rộng luôn tươi cười để lộ hai hàm răng trắng bóng. Ở Diệp Anh khi nào 

cũng toát lên vẻ năng động, tự tin, hóm hỉnh và hài hước nên rất dễ mến. 

Diệp Anh rất hiếu động, không lúc nào yên nghỉ chân tay. Trong giờ ra chơi, chỗ 

nào sôi động nhất là ở đó có Diệp Anh. Chúng em thường tụ tập nhóm ba, nhóm 

bảy ngồi xung quanh bạn Diệp Anh để nghe bạn kể chuyện. Mở đầu câu chuyện, 

Diệp Anh vẫn thường hay kể: “Cái hồi xưa ấy, đấy, cái hồi ấy, cái hồi mà bà tớ 

chưa sinh ra mẹ tớ ấy ...”. Chỉ nghe có đến thế thôi là chúng em đã thấy buồn cười 

đến nỗi không thể nhịn được rồi mà cái mặt Diệp Anh vẫn cứ tỉnh như bơ. 

Đặc biệt, Diệp Anh có một trí nhớ rất tốt. Những truyện đã đọc hay đã nghe, Diệp 

Anh đều nhớ như in và kể lại bằng đúng giọng nhân vật nên rất cuốn hút và sinh 

động. Một mình Diệp Anh đóng đủ các vai, kết hợp với điệu bộ khôi hài khiến bọn 

em lăn lóc cười đến vỡ bụng. 

Diệp Anh luôn luôn làm ra những trò chơi thú vị. Bạn thường hay chơi cùng với 

chúng em trò bịt mắt bắt dê hay bó khăn, vừa chạy lại vừa kêu tiếng dê be be nghe 

rất ngộ nghĩnh. Diệp Anh thường biểu diễn tiếng hát, tiếng ngựa hí và con sóc nâu 

hay leo trèo. Mỗi tiết mục, Diệp Anh đều được hoan nghênh nhiệt liệt và gây ra 

những trận cười nứt nẻ. 

Không chỉ là các bạn gái mà cả các bạn trai ngoài và trong lớp đều yêu mến bạn 

Diệp Anh. Rồi mai đây phải xa mái trường thân yêu, em sẽ vẫn giữ liên lạc với bạn 

để tình bạn của chúng em luôn đẹp và phát triển. 

Bài văn tả về bản thân mình lớp 6 con trai số 2 

Lớp 5C của em có ba mươi hai bạn, bạn nào cùng dễ thương và đáng yêu, nhưng 

em thích nhất là bạn Diệu Hà. 

Diệu Hà năm nay vừa tròn mười tuổi, cùng tuổi với em. Bạn có thân hình cân đối, 

khỏe mạnh. Dáng đi nhanh nhẹn, mỗi khi có công việc gì cần thiết bạn đi một chốc 

là xong ngay. Khuôn mặt chữ điền, sống mũi không cao lắm nhưng rất hợp với 
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khuôn mặt. Nước da trắng hồng làm cho gương mặt bạn thêm phần rạng rỡ, vầng 

trán cao, biểu lộ sự thông minh. 

Đôi mắt của bạn một mí rất sáng và đen, biểu lộ sự chân thật và ngay thẳng. Hằng 

ngày đến lớp Diệu Hà thường mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh, rất sạch sẽ. Chiếc 

khăn quàng đỏ luôn nổi bật trên cổ áo trắng, trông xinh xinh như cánh bướm. Diệu 

Hà luôn vui vẻ, hòa nhã với bạn bè, bạn luôn giúp đỡ những bạn học yêu trong lớp. 

Diệu Hà rất chăm học, ở trường cũng như ở nhà. Bạn giỏi đều các môn, xuất sắc 

nhất là môn Toán. Trong lớp, bạn luôn chăm chỉ nghe cô giáo giảng bài, chỗ nào 

chưa hiểu bạn xin cô giảng lại. Bạn làm tất cả các bài tập hôm nay và các bài tập 

chuẩn bị cho tiết học hôm sau. Vì thế trong lớp, Hà hay giơ tay phát biểu ý kiến. 

Diệu Hà được phân công làm lớp trưởng. 

Bạn tỏ ra rất gương mẫu, đi đầu về mọi mặt để làm gương cho các hạn trong lớp 

noi theo. Mỗi buổi có 15 phút truy bài đầu giờ, Hà đều dõi nhắc nhở các bạn. Hà 

muốn rằng trong lớp ai cũng học giỏi cả. Hà không những là người trò giỏi mà còn 

là người con ngoan vì ở Hà thường giúp mẹ nấu cơm, rửa chén, quét nhà, giặt quần 

áo. 

Hình ảnh của Hà đã để lại trong em nhiều ấn tượng khó quên. Diệu Hà là tấm 

gương tốt để em và các bạn noi theo. Em sẽ gắng học thật tốt để xứng đáng là bạn 

thân của Diệu Hà. 

Văn mẫu tả về người bạn thân lớp 6 số 3 

Năm tháng cứ trôi và không ai có thể níu kéo được thời gian, chính thời gian là 

thước đo tốt nhất của tình cảm bạn bè, trong suốt thời gian học tập, có lẽ Hân Hân 

là người bạn thân nhất của em, bạn ấy đã học với em từ những năm tiểu học tới bây 

giờ. 

Dáng người của Hân Hân xinh xinh tròn trịa. Hân Hân ăn mặc rất gọn gàng lịch sự 

nhưng luôn có phần nhí nhảnh đáng yêu. Nước da của Hân Hân mịn màng, ửng 

hồng. Mái tóc bạn ấy dài đen mượt, óng ả, suôn mượt, trước khi đi học luôn được 
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mẹ bạn ấy cột gọn gàng trông rất đẹp, xinh xắn. Khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn của 

bạn hễ ai nhìn đến cũng thấy có cảm tình đáng yêu thân thiện. 

Cặp mắt sáng tròn xoe đen láy nhìn vào đôi mắt bạn ấy thấy ngay sự thông minh, 

nhanh nhẹn, sáng dạ. Cái miệng nhỏ nhắn môi hình trái tim xinh xinh, mỗi khi bạn 

ấy cười trông bạn ấy thật xinh xắn, rất có duyên. Ở Hân khi nào cũng toát lên vẻ 

hiền dịu, nhanh nhẹn, đáng yêu và dễ mến. Hân rất chăm chỉ trong học tập, luôn là 

một lớp trưởng học tập gương mẫu trong lớp em. 

Bạn ấy rất hòa đồng luôn chơi với các bạn ở trong lớp, lúc nào cũng giúp đỡ kèm 

cặp những bạn khó khăn, chậm tiến. Hiền dịu, ngoan ngoãn và học giỏi là các đức 

tính tốt mà em quý nhất ở Hân Hân. Hân Hân rất cởi mở khi nói chuyện với bạn bè 

nhưng cũng rất nghiêm túc và thẳng thắng trong vấn đề học tập, bạn ấy không 

thích đùa giỡn với việc học. 

Bạn ấy rất nhanh nhẹn và luôn hoàn thành tốt trong mọi việc cô giáo giao. Nhiều 

lúc từ những câu chuyện mà Hân Hân kể đã làm cho em và các bạn cười một cách 

sảng khoái. Cả lớp, ai ai cũng đều quý mến nể phục cô bạn này. Đối với các thầy 

cô trong trường cũng như người ngoài lớn tuổi hơn, bạn luôn lễ phép chào hỏi nên 

ai cũng mến Hân Hân cả và em cũng thế. 

Sau nhiều năm tháng học chung với nhau, em đã học được rất nhiều những đức 

tính, tính cách tốt đẹp của Hân. Em rất quý bạn ấy, em sẽ luôn cố gắng để giữ mãi 

tình bạn tốt đẹp này. Ôi, tình bạn này thật là đáng quý biết bao! 

Tả bạn thân lớp 6 bằng tiếng Anh 

My best friend in high school is Lan. Lan sits next to me in class, eats with me at 

break time, and hangs out with me after school. She has beautiful and long hair; 

my mother always says that I need to pay more attention to my hair so it can be 

pretty as hers. I am good at English while Lan is excellent in Math, therefore we 

can help each other every time one of us has trouble in understanding those 

subjects. Besides our study, Lan is always by my side whenever I feel upset. I tell 
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her everything, and only she can know my true feelings. We have been best 

friends since our young age, and I will keep this friendship forever. 
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