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Văn mẫu Tả đồ dùng trong gia đình – SGK Tiếng Việt 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống 

 

Phương pháp: Quan sát chiếc tivi nhà em, sau đó miêu tả 

Cách giải: 

Bài tham khảo 1: 

   Phòng khách nhà em có một chiếc tivi rất to và đẹp. Chiếc tivi có hiệu LG, có thiết kế rất 

hiện đại. Thuộc thế hệ màn hình phẳng, chỉ dày khoảng 2cm nên nó mỏng và gọn hơn chiếc 

tivi lồi cũ của nhà em. Toàn thân chiếc tivi được sơn một màu đen bóng loáng, sạch và không 

hề bị bám bụi, trông rõ nét như một chiếc gương. Tivi có hình chữ nhật, dài khoảng 140cm, 

chiều rộng 72cm, màn hình 55inch. Em thích chiếc tivi mới này rất nhiều, nó giúp em xem 

được nhiều chương trình hơn, kết nối được internet để em học bài... 

Bài tham khảo 2: 

    Hiện nay gia đình nào cũng có cho mình một chiếc tivi để theo dõi các kênh truyền hình. 

Chiếc tivi có nhiều xuất sứ từ các hãng khác nhau như LG, Samsung... Thiết kế của chiếc tivi 

rất hiện đại, từ chiếc tivi lồi dày 30-40cm con người đã sáng tạo nên chiếc tivi màn hình phẳng 

chỉ dày khoảng 2cm. Nó mỏng và gọn hơn tivi thế hệ cũ rất nhiều. Toàn thân chiếc tivi sẽ được 

sơn màu đen bóng loáng. Tivi có nhiều kích thước khác nhau, có chiếc 32inch, 40inch, 43inch, 

55inch... to và rõ nét như một chiếc gương. Chiếc tivi rất tiện lợi, mọi người có thể theo dõi 

các kênh truyền hình và thông tin trên toàn thế giới. 
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Hãy miêu tả chiếc tivi nhà em 


