
 

 

Viết đoạn văn cảm nhận về nhân vật cậu em trai trong văn bản “Chị sẽ gọi em bằng tên” 

Bài làm 

       Trong văn bản “Chị sẽ gọi em bằng tên”, tác giả đã khắc họa hình ảnh cậu em trai đặc biệt 

nhưng có nhiều tính cách đẹp đẽ và gửi gắm đến mỗi chúng ta bài học về tình yêu thương trong 

gia đình. Cậu em trai trong câu chuyện là đứa trẻ kém may mắn khi cậu phải học lớp giáo dục 

đặc biệt và không phát triển bình thường được như những cậu bé khác. Em thường hay tự cười 

trong lớp và có những hành động ngô nghê. Thế nhưng, cậu bé chậm phát triển ấy lại có những 

phẩm chất đáng quý, khiến người chị phải bật khóc hối hận và khiến chúng ta phải suy ngẫm. Đó 

là một cậu bé giàu lòng vị tha. Khi bị chị lạnh nhạt, ghét bỏ, cáu gắt, giận dỗi vô cớ với mình, 

cậu bé không ghét chị, những lúc sợ hãi, cậu chỉ nhẹ nhàng đáp “Dạ, không có gì!”. Cậu không 

để tâm đến những ác ý của chị suốt nhiều ngày tháng nhưng lại lưu trữ kí ức đẹp đẽ chỉ thoáng 

qua phút chốc khi chị em cùng nhau ra bến xe buýt và cậu đã khoe với bố mẹ: “chị tốt với con 

lắm”. Cậu bé ấy là cậu bé nhiều mơ ước khi cậu có đam mê với xe và mong ước trở thành kĩ sư 

hoặc doanh nhân hoặc thích nhạc Rap. Và khi chị chia sẻ cùng mình, cậu trở nên cởi mở, vui vẻ 

nói về những khát khao của cậu. Cậu bé với sự hồn nhiên, ngây thơ, yêu thương, vị tha đã khiến 

người chị của mình nhìn nhận lại bản thân để thay đổi tốt hơn từng ngày. Và cậu bé ấy cũng cho 

người đọc chúng ta thấy rằng sự sẻ chia, thấu hiểu, vị tha, yêu thương chính là món quà quý giá 

của cuộc sống này. 

  

 


