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Bài làm 1
Bắt đầu những nét chữ đầu tiên của cuộc đời em, đó chính là cây bút chì - một vật dụng quen
thuộc đối với hàng ngàn học sinh Việt Nam. Cây bút chì của em cũng giống như của bao các bạn
khác. Em đã mua nó ở cửa hàng bách hóa hồi đầu năm học, bây giờ mặc dù đã mòn đi nhưng vẫn
giữ nguyên hình dáng ban đầu của nó. Cây bút chì có màu xanh dương dài chừng hai mươi xentimet.
Trên thân bút có in nổi dòng chữ "thiên long - 2B" cùng với logo quen thuộc của hãng thiên long. Là
bút chì thuộc loại 2B nên ngòi của bút rất mềm, nét viết ra rất nổi và ăn giấy, đầu ngòi cũng khá to
chừng có bán kính khoảng chừng một minimet. Ngòi chì luôn được vót nhọn. Phần gỗ làm vỏ thân
bút không bị nhám, khá lì giúp em có thể xoáy, gọt một cách dễ dàng mỗi khi đầu ngòi bị tù không
viết được. Trên đỉnh bút có một phần tẩy trắng nhỏ, được ghép nối với thân bút chì bằng một miếng
nhôm dát mỏng sáng loáng. Phần tẩy rất có công dụng mỗi khi em viết sai hoặc chì bị lem ra vở.
Chiếc bút chì đã trở thành người bạn thân thiết đối với em. Nó không chỉ dùng để viết chữ mà còn
dùng để vẽ. Mỗi khi căng thẳng, em thường hay vẽ, vẽ bất cứ thứ gì mà mình thích từ cảnh cho đến
người hay nhân vật truyện tranh. Bởi thế mà chiếc bút chì luôn là vật dụng không thể thiếu của
em.
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Bài làm 2
Chắc hẳn ai là học sinh và đã là học sinh đều không cảm thấy xa lạ với bút chì. Chiếc bút chì là
một trong những vật dụng cần thiết nhất của em. Hiện nay có rất nhiều loại bút chì được sản xuất
nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh, vì thế mà chúng ta có thể dễ dàng tìm mua được một chiếc bút
ưng ý. Chiếc bút chì của em là loại bút chì kim. Nó khá khác những loại bút chì gỗ thông thường.
Được thiết kế giống hệt các loại bút máy và bút bi, bút chì kim rất dễ dàng và tiện lợi cho việc viết
chữ. Được làm bằng kim loại không gỉ, bút chì kim luôn rất bền màu. Em đã sử dụng cây bút chì kim
này được hai năm rồi và bây giờ nó vẫn như mới. Thân bút có màu trắng. Bút được chia làm ba
phần, đầu bút, thân bút và ngòi bút. Đầu bút chì có quai cầm, được thiết kế rất tinh xảo. Nó sáng
loáng nhờ chất liệu kim loại của nó. Thẳng theo thân bút có phần đỉnh bút. Chỉ cần em dùng ngón
tay ấn nhẹ xuống như bật bút bi, ngòi bên trong bút sẽ tự động được đẩy ra. Đúng như tên gọi của
nó, ngòi bút chì kim nhỏ mỏng như cây kim. Chính vì đặc điểm này mà nét viết mà bút cho ra rất
mảnh và rõ nét. Điều này giúp cho nét chữ được thanh thoát và rõ ràng hơn so với loại bút chì thông
thường. Hơn nữa, sẽ không cần phải xoáy bút liên tục như trước mà chỉ cần ấn nhẹ đầu bút, ngòi bút
sẽ tiếp tục đẩy ra đủ để em sử dụng. Ngòi bút chì kim được bán riêng. Mỗi một hộp có chứa khoảng
hai mươi ngòi. Mỗi khi hết ngòi trong bút, em có thể cho thêm ngòi bằng thao tác rất đơn giản. Nhờ
có chiếc bút chì này mà những nét chữ và nét vẽ của em đẹp hơn, thanh hơn và rõ ràng hơn. Không
chỉ là công cụ hỗ trợ đắc lực mà cây bút chì còn là người bạn thân thiết của em.
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