
Truyện cổ tích Thạch Sanh có những sự kiện chính nào? 

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời câu hỏi 2 trang 23 sách Ngữ văn 6 tập 1 Cánh Diều.về những sự 

kiện chính trong truyện cổ tích Thạch Sanh thuộc nội dung phần Soạn bài Thạch Sanh sách Cánh 

Diều tại nhà. 

Truyện cổ tích Thạch Sanh có những sự kiện chính 

Dưới đây là 2 cách trình bày những sự kiện chính trong truyện cổ tích Thạch Sanh (Trang 

19 Ngữ văn 6 tập 1 Cánh Diều): 

Cách 1: 

Các sự kiện chính trong truyện Cổ tích Thạch Sanh ngắn gọn 

(1) Sự ra đời, lai lịch của Thạch Sanh . 

(2) Thạch Sanh được thiên thần dạy võ nghệ. 

(3) Thạch Sanh kết nghĩa anh em với Lý Thông. 

(4) Thạch Sanh diệt chằn tinh, bị Lý Thông cướp công. 

(5) Thạch Sanh diệt đại bàng, cứu công chúa, lại bị Lý Thông cướp công. 

  

(6) Thạch Sanh cứu thái tử, được tặng đàn thần. 

(7) Hồn chằn tinh và đại bàng báo thù, Thạch Sanh bị vu oan phải vào ngục. 

(8) Nhờ tiếng đàn, Thạch Sanh được giải oan. 

(9) Tiếng đàn và niêu cơm của Thạch Sanh khiến 18 nước chư hầu xin thua. 

=> Em thích nhất sự kiện: tiếng đàn và niêu cơm của Thạch Sanh khiến 18 nước chư hầu xin 

thua. 

Cách 2: 

Các sự việc chính trong truyện Thạch Sanh chi tiết 

- Sự ra đời thần kì của Thạch Sanh: vốn là Thái tử, con Ngọc Hoàng, đầu thai xuống làm con của 

2 ông bà già ăn ở nhân hậu những mãi không có con. Bà mẹ mang thai mấy năm rồi mới sinh ra 

Thạch Sanh.  

- Sự lớn lên thần kì: Cả cha và mẹ đều mất, Thạch Sanh sống côi cút ở gốc đa già, tài sản chỉ có 

một lưỡi rìu, được Ngọc Hoàng sai thiên thần xuống dạy cho đủ các môn võ nghệ và mọi phép 

thần thông. Thấy Thạch Sanh "khỏe như voi", Lý Thông lân la rồi kết nghĩa anh em. 
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- Lập chiến công:  

+ Bị Lý Thông lừa đi nộp mạng cho chằn tinh. Nhưng Thạch Sanh đã giết chết chằn tinh.  

+ Lý Thông cướp công giết chằn tinh, Thạch Sanh lại sống lủi thủi ở gốc đa già.  

+ Thạch Sanh bắn đại bàng, lần theo vết máu tìm được hang ổ của nó. 

+ Xung phong xuống cứu công chúa nhưng lại bị ý Thông lại lừa cướp công lần nữa.  

+ Bị nhốt dưới hang, cứu được hoàng tử con vua Thủy Tề và được đền ơn nhưng chỉ lấy một 

chiếc đàn.  

+ Thạch Sanh bị Lý Thông đổ tội, bị bỏ ngục, không ngờ tiếng đàn lại khiến chữa lành bệnh cho 

công chúa, được minh oan và vua gả con gái cho.  

+ Thạch Sanh đánh thắng và quy phục được 18 nước chư hầu bằng niêu cơm thần. 

+ Vua không có con trai liền truyền ngôi cho Thạch Sanh. 

Trên đây là gợi ý trình bày những sự kiện chính trong truyện cổ tích Thạch Sanh, hay cũng là 

giúp các em trả lời câu 2 trang 23 SGK Ngữ văn 6 tập 1 bộ Cánh Diều, đừng quên tham khảo 

trọn bộ Soạn văn 6 Cánh Diều! 
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