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Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi 4 trang 30 SGK Ngữ văn 6 tập 2 - Kết nối tri thức, phần 

sau khi đọc của nội dung Soạn bài Thạch Sanh Kết nối tri thức với nội dung chính 

về:  Theo em, điều gì sẽ xảy ra nếu công chúa trong truyện Thạch Sanh không bị câm như 

vậy? 

Câu hỏi 

Tóm tắt truyện Cây khế. 

Trả lời 

Các sự việc chính của truyện Cây khế 

1. Cha mẹ chết, người anh chia gia tài, người em chỉ được cây khế. 

2. Cây khế có quả, chim đến ăn, người em phàn nàn và chim hẹn trả ơn bằng vàng. 

3. Chim chở người em bay ra đảo lấy vàng, nhờ thế người em trở nên giàu có. 

4. Người anh biết chuyện, đổi gia tài mình lấy cây khế, người em bằng lòng. 

5. Chim lại đến ăn, mọi chuyện diễn ra như cũ nhưng người anh may túi quá to và lấy quá 

nhiều vàng. 

6. Người anh bị rơi xuống biển và chết. 

Tóm tắt truyện cây khế cách 1 

Ngày xưa ở một gia đình nọ có hai anh em, cha mẹ mất sớm để lại cho một khối gia tài. 

Vợ chồng người anh tham lam giành hết của cải chỉ chừa lại cho người em một gian nhà 

lụp xụp và trước cửa có một cây khế ngọt. Vợ chồng người em chăm chỉ làm ăn và chăm 

sóc cây khế tươi tốt. Đến mùa khế ra rất nhiều quả. Bỗng một hôm có con chim lạ đến ăn 

khế. Vợ chồng người em than thở với chim lạ thì bỗng chim lạ liền bảo người em may túi 

ba gang để chim trả ơn. Hôm sau, chim đưa người em ra đảo lấy vàng và trở về. Từ đó, 

người em trở nên giàu có. Người anh hay tin, liền lân la đến dò hỏi và đổi cả gia tài của 

mình để lấy túp lều cùng cây khế. Đến mùa khế chín, chim lạ lại đến và cũng ngỏ ý sẽ trả 

ơn. Người anh vì tham lam nên đã may túi to để dựng được nhiều vàng. Trên đường đi 

lấy vàng về vì quá nặng nên người anh đã bị rơi xuống biển và chết. 

Tóm tắt truyện cây khế cách 2 

Ở một làng nọ có hai anh em, người anh thì vô cùng tham lam, người em thì hiền lành 

chịu khó. Sau khi ba mẹ qua đời người anh lấy vợ ra ở riêng và cố gắng vơ vét hết tài sản 

chỉ để lại cho người em một cây khế ở góc vườn. Người em bị người anh chèn ép như 

vậy nhưng không hề nói một lời phàn nàn nào, anh đã dựng túp liều gần cây khế, hàng 
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ngày anh chăm bón cây khế và đi làm thuê để kiếm tiền nuôi thân. 

  

Cây khế càng ngày càng lớn dần, năm ấy bỗng sai trĩu quả, người em mừng vô cùng. 

Mấy hôm sau, bỗng dưng có một con chim lạ bay tới cây khế và ăn khế của người em, 

người em thấy vậy buồn lòng than thở với chim. Chim lạ mới nói lại rằng: “Ăn một quả 

trả cục vàng may túi ba gang mang đi mà đựng”. 

  

Hôm sau như lời hứa chim đến đón người em tới một hòn đảo có rất nhiều vàng bạc, châu 

báu. Người em xuống lấy vàng và chỉ lấy vừa đầy túi ba gang rồi lên lưng chim trở về. 

Người em về nhà dùng số vàng bạc lấy được mang đi đổi lấy lúa thóc để giúp đỡ cho 

người dân ở trong làng. Thấy người em bỗng có nhiều vàng bạc nên người anh đã âm 

mưu sang đòi đổi nhà lấy cây khế, lại lần nữa người em đồng ý đổi với người anh mà 

không một lời phàn nàn. 

Cây khế lại sai quả, chim lạ lại đến ăn người anh cũng cố ý than thở với chim. Mấy hôm 

sau chim đến đón người anh đi đến hòn đảo vàng bạc, vốn bản tính tham lam nên người 

anh đã lấy rất là nhiều bỏ vào túi sáu gang mang theo. Trên đường về vì vàng bạc quá 

nhiều, chim bảo người anh vứt bớt nhưng người anh không chịu, chim đã quá mỏi cánh 

nên đã nghiêng cánh hất người anh tham lam cùng vàng bạc xuống biển. Thế là người 

anh tham lam ấy không còn trở về được nữa. 

Tóm tắt truyện cây khế cách 3 

Ngày xửa ngày xưa nhà nọ có hai anh em, người anh thì vô cùng tham lam, người em thì 

hiền lành chịu khó. Sau khi cha mẹ qua đời người anh lấy vợ ra ở riêng đã vơ vét hết tài 

sản và chỉ để lại cho người em một cây khế ở góc vườn. 

Người em được chia tài sản đã không một lời phàn nàn, dựng túp lều gần cây khế. Hàng 

ngày, người em chăm bón cây khế và làm thuê kiếm tiền nuôi thân. 

Cây khế cứ lớn dần, năm ấy bỗng sai trĩu quả. Vì vậy người em mừng lắm. 

Một hôm, bỗng dưng có con chim lạ từ đâu bay tới cây khế và ăn khế của người em. 

Thấy vậy người em buồn lòng than thở với chim. Chim lạ đáp lại “Ăn một quả trả cục 

vàng may túi ba gang mang đi mà đựng”. 

Mấy hôm sau như lời hứa chim đến đón người em tới một hòn đảo rất nhiều vàng bạc, 

châu báu. Người em từ trên cao ngắm nhìn hòn đảo và lấy vàng chỉ đầy túi ba gang rồi 

cưỡi lên lưng chim trở về. 

-/- 

Trên đây là nội dung gợi ý trả lời câu 2 trang 35 sgk Ngữ văn 6 tập 2 sách Kết nối tri 

thức. Các bạn tham khảo thêm trọn bộ Soạn văn 6 Kết nối tri thức để học Ngữ văn 6 thật 

tốt nhé. 
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