
Cách viết đoạn văn về gia đình 

 

Gia đình là một chủ đề rất quen thuộc hay từ khi chúng ta bắt đầu học một ngôn ngữ 

mới. Hôm nay, hãy để Vietjack hướng dẫn bạn cách viết một đoạn văn về gia đình bằng 

tiếng Anh nhé! 

 

 

Bố cục chung của một đoạn văn:  

Mở đoạn – Thân đoạn (nội dung chính) – Kết đoạn 

 

Để miêu tả về gia đình bằng tiếng Anh, ta nên đề cập đến những ý sau: 

• How many people are there in your family? – Gia đình bạn có bao nhiêu người? 

• What does your father/ mother/ sister/ brother …. do? – Bố/ Mẹ/ Anh chị em của 

bạn làm nghề gì? 

• How do they look like? – Ngoại hình của họ thế nào? 

• How about their character? – Tính cách của họ thế nào? 

• What are their hobbies? – Sở thích của họ là gì? 



• How good is the relationship between you and other members in your family? – 

mối quan hệ của bạn với những thành viên khác trong gia đình thế nào? 

Một số từ vựng các bạn có thể tham khảo cho đoạn văn: 

Father (Dad) Bố  

Mother (Mom) Mẹ  

Brother  Anh, em trai 

Sister  Chị, em gái 

Grandfather  Ông  

Grandmother  Bà  

Parents  Bố mẹ  

Grandparents  Ông bà 

Tall  Cao  

Thin  Gầy  

Fat  Béo  

Short  Thấp  

Lovely  Đáng yêu  

Chubby  Mũm mĩm 

 

Doctor  Bác sĩ  

Teacher  Giáo viên  

Engineer  Kĩ sư  

Worker  Công nhân  

 Housewife  Nội trợ  

Student Học sinh  

 Like  Thích  

 Hate   Ghét  

Kind  Tốt bụng  

Gentle  Dịu dàng  

Friendly  Thân thiện 

Enthusiasm  Nhiệt tình  

Hard-working  Chăm chỉ  

Lazy  Lười biếng 
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Một số đoạn văn tham khảo: 

Model answer 1: 

Hello, everyone! I’m glad to introduce my family. There are four people, including Mom, 

Dad, one brother and me. My mother’s name is Mai, and she is 50 years old. She is a 

beautiful woman with long black hair. My father’s name is Truong, and he is 55 years old. 

And my brother is Duy. He is 17 years old, and now he is a student of Minh Khai High 

School. I always love my family, even in my dream. 

Dịch: 

Xin chào mọi người! Tôi rất vui khi được giới thiệu về gia đình mình, gồm có 4 thành viên, 

bao gồm bố, mẹ, 1 em trai và tôi. Mẹ tôi tên Mai,và mẹ 50 tuổi. Bà ấy là một người phụ 

nữ rất xinh đẹp với mái tóc đen dài. Bố tôi tên là Trường, bố tôi 55 tuổi. Và anh trai tôi 

tên Duy. Anh ấy 17 tuổi, hiện đang là học sinh trường trung học Minh Khai. Tôi luôn luôn 

yêu thương gia đình mình, ngay cả trong giấc mơ. 

Model answer 2: 

As a traditional family in Vietnam, I have a big one. My family has 5 members, including 

Mom, Dad, Grandma, sister, and me. My mom’s name is Giang. She has long hair and 

black eyes. She is a teacher. My Dad’s name is Trung. He is tall and very strong. His job is 

doctor. For me, my mom is the most beautiful woman, and my dad is the most wonderful 

man. And my grandma’s name is Tam. She is 95 years old, and next 5 years, we will 

organize the 100th longevity wishing ceremony, and I look forward to taking part in this 

ceremony. Besides, another woman who I love so much is my sister. Her name is Linh. 

She is 26 years old, and she is a beautiful woman like Mom. Now, she is living in Ha Noi 

capital, because of her jobs. I really love my family, and I hope that we are always together 

anyway. 
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Dịch: 

Giống như những gia đình truyền thống khác ở Việt Nam. Tôi cũng có một gia đình lớn. 

Gia đình tôi có 5 thành viên, bao gồm bố, mẹ, bà nội, chị gái và tôi. Mẹ tôi tên là Giang. 

Mẹ có mái tóc dài và đôi mắt đen. Mẹ là một giáo viên. Bố tôi tên là Trung. Bố cao và rất 

khỏe mạnh. Công việc của bố là một bác sĩ. Đối với tôi, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất, còn 

bố là người đàn ông tuyệt vời nhất. Bà nội tôi tên là Tám. Năm nay bà 95 tuổi, và trong 5 

năm tới, chúng tôi sẽ tổ chức lễ mừng thọ 100 tuổi của bà, tôi rất mong chờ để tham gia 

lễ mừng thọ này. Ngoài ra, một người phụ nữ khác mà tôi rất yêu quý, đó chính là chị gái 

tôi. Chị tên là Linh, chị 26 tuổi, và là một người phụ nữ xinh đẹp như mẹ. Hiện tại, chị sống 

ở thủ đô Hà Nội để làm việc. Tôi thực sự rất yêu quý gia đình mình, và tôi hy vọng rằng 

chúng tôi sẽ luôn luôn bên nhau cho dù thế nào đi nữa. 

 

Model answer 3: 

Hi everyone, my name is Phuong. I will introduce my family to you. Our family has 4 people 

including my father, my mother, my younger brother and me. My father is an engineer at 

a construction site near my home. My father is very busy. He usually had to stand outside 

all day. So he has a tanned skin. However, one day he still spends time playing with me. 

My mother is a good housewife. Every day I can eat delicious dishes that I cook. Mother 

takes care of her family very well. Before I go to bed, my mother usually reads me a story. 

My brother is 10 years old this year. Very good boy. I often play with him in my free time 

so my mom can do other things. I love my family very much. 

Dịch: 

Chào các bạn, mình tên là Phương. Mình sẽ giới thiệu về gia đình mình cho các bạn. Nhà 

mình có 4 người gồm có bố mình, mẹ mình, em trai mình và mình. Bố mình là một kỹ sư 

tại một công trường gần nhà. Bố mình rất bận rộn. Ông ấy thường phải đứng ngoài trời 
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cả một ngày. Vì vậy ông ấy có làn da rám nắng. Tuy nhiên, một ngày bố vẫn dành thời gian 

chơi cùng chị em mình. Mẹ mình là một à nội trợ đảm đang. Mỗi ngày mình đều đều được 

ăn những món ngon mà mà nấu. Mẹ chăm sóc gia đình mình rất chu đáo. Trước khi đi ngủ 

mẹ thường sẽ đọc truyện cho mình nghe. Em trai mình năm nay 10 tuổi. Cậu bé rất ngoan. 

Mình thường chơi với em vào thời gian rảnh để mẹ mình có thể làm nhiều việc khác. Mình 

rất yêu gia đình của mình. 

 


