
 

 

Viết đoạn văn ngắn từ 7 đến 9 câu nêu cảm nghĩ của em về nhân vật em bé thông minh 

Bài làm 1 

     Sau khi học truyện Em bé thông minh, em rất ngưỡng mộ và khâm phục nhân vật em bé trong 

truyện. Em bé khoảng chừng bảy tám tuổi, con của một nhà nông dân bình thường nhưng rất 

mạnh dạng và nhanh trí. Em không hề rụt rè, nhút nhát như những đứa bé khác cùng tuổi mà 

dám đối thoại với viên quan và cả nhà vua. Em bé đã giải được những câu đố oái oăm, hóc búa 

đầy bất ngờ của viên quan,nhà vua và xứ thần nước láng giềng khiến em rất khâm phục.Câu đố 

xâu sợi chỉ qua ruột con ốc vặn dài của sứ thần nước láng giềng làm cho các ông trạng, đại thần, 

nhà thông thái đều lắc đầu bó tay nhưng em bé thì vừa chơi vừa hát câu giải đố một cánh dễ 

dàng. Em mong mọi trẻ em đều thông minh, nhanh nhẹn như em bé. 

Bài làm 2 

       Khi nhắc đến những truyện cổ tích về trí khôn dân gian thì không thể không nói đến truyện 

"Em bé thông minh". Em bé thông minh là nhân vật đại diện cho sự thông minh, cách ứng xử 

nhanh, đối đáp giỏi của dân tộc ta. Em bé thông minh là một em bé chăm chỉ, ngoan ngoãn đối 

với em. Chính những câu trả lời tưởng như rất khó khăn, cụt đường đối với các quan đại thần 

nhưng lại vô cùng đơn giản, “nhẹ tựa lông hồng” đối với em bé thông minh đã đưa em lên chức 

trạng nguyên. Dù vậy, em bé thông minh vẫn chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ và đáng yêu. 

Em mong sau này nước ta sẽ có được nhiều nhân tài như nhân vật Em bé thông minh. 

 


