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Đề bài: Phân tích nhân vật Dế Mèn trong tác phẩm Dế Mèn
phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài.
Bài làm
Tác phẩm "Dế Mèn phiêu lưu ký" là một tác phẩm viết cho tuổi thơ khá nổi tiếng của nhà văn
Tô Hoài về loài vật, một truyện ngắn vô cùng hấp dẫn. Trong truyện "Dế Mèn Phiêu lưu ký" đã
trải qua những cuộc phiêu lưu vô cùng mạo hiểm.
Nhân vật chính của truyện chính là cậu nhóc Dế Mèn, cậu Dế Mèn có những bài học vô cùng
sâu sắc cho cuộc sống của mình. Những bài học làm người sâu sắc.
Từ những ngày đầu tiên nhân vật Dế Mèn được mẹ cho ra ở riêng, sự bỡ ngỡ của giây phút
đầu sống độc lập, đã cho bạn đọc thấy được cuộc sống của chú Dế Mèn vô cùng phức tạp.
Những suy nghĩ đầu tiên chú Dế Mèn đã ý thức được cuộc sống phải vật lộn cật lực, cố gắng
thì mới có thể sống sót tồn tại được.
Nhưng rồi một bài học đau lòng đã xảy ra cho Dế Mèn được bài học lớn. Đó chính là cái chết
của người bạn Dế Choắt, lần đầu tiên trong đời bởi tính hiếu thắng hống hách của mình mà
Dế Mèn đã khiến cho Dế Choắt phải chết oan. Những lời nói cuối cùng trước khi Dế Choắt
nhắm mặt đã khiến cho Dế Mèn của chúng ta phải ân hận suốt đời.
Có óc mà không biết suy nghĩ thì sớm muộn cũng mang vạ vào người. Đó chính là bài học đầu
đời đau đớn mà Dế Mèn không thể nào quên được. Nó là những lời nói luôn ám ảnh trong tim
Dế Mèn suốt đời thói hung hăng hiếu thắng không biết suy nghĩ của Dế Mèn.

Những giọt nước mắt ân hận, hối lỗi của Dế Mèn cũng là những giọt nước mắt ân hận, khi
lương tâm của Dế Men được thức tỉnh.
Nhưng rồi theo thời gian sự sôi nổi bồng bột lại của Dế Mèn vẫn chưa thể nào nguôi ngoai hết
được. Những cuộc phiêu liêu mới đã đến khi Dế Mèn bị bọn trẻ con bắt được. Dế Mèn trở
thành đồ chơi thành công cụ đánh nhau của lũ trẻ nghịch ngợm.
Dế Mèn khi xông vào võ đài oai hùng, hung hăng lắm đã đánh bại nhiều kẻ thù, được tung hô
như một người hùng khiến cho Dế Mèn vô cùng hạnh phúc.
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nhẫn nó thẳng tay đánh những con dế nhỏ bé yếu ớt,
hơn mình để đổi lấy vài bữa ăn ngon và những lời khen tặng. Nhưng chỉ có thể mà Dế Mèn đã

Văn mẫu
https://vanmau.mobi

phổng mũi đã cho mình là anh hùng tài giỏi.
Nhưng rồi Dế Mèn đã nhận được bài học thứ hai khi lần vào trận, lên võ đài lần này của Dế
Mèn là một chú Dế vô cùng oai hùng. To cao lực lưỡng, Dế Mèn bị đánh một trận tả tơi, rồi
sau khi bị đánh tơi tả thì chủ nhân của Dế Mèn cũng bỏ rơi cậu luôn và không cho ăn uống gì.
Nhân cửa lồng mở nên Dế Mèn đã trốn thoát khỏi kiếp cầm tù, trốn trở về quê cũ Dế Mèn giờ
thành người đứng đắn biết suy nghĩ, nghĩa hiệp chuyên giúp những kẻ yếu kém hơn mình.
Trong những cuộc phiêu lưu mới của Dế Mèn đã đánh dấu những phút thiêng liêng của tình
bạn cao quý. Dế Mèn bằng tất cả sức lực, sự anh dũng của mình đã cứu thoát chết Dễ Trũi.
Một tình bạn cao thượng thể hiện sự trưởng thành của Dế Mèn.
Tô Hoài đã viết những trang viết vô cùng xúc động thể hiện tình bạn cao quý, thể hiện sự
trưởng thành của nhân vật Dế Mèn theo thời gian từ một cậu nhóc vô cùng hiếu thắng, luôn
cho rằng mình tài giỏi. Dế Mèn đã chín chắn trở thành người hiệp nghĩa, nhã nhặn, và biết hy
sinh vì bạn bè
Dế Mèn phiêu lưu ký là một tác phẩm văn học vô cùng quen thuộc với thiếu nhi Việt Nam qua
những cuộc phiêu lưu đã mang tới cho người đọc nhiều bài học sâu sắc về tình bạn về giá trị
là trong cuộc đời.
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