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PHIẾU BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ: TRUYỆN CỔ TÍCH – NGỮ VĂN 6 

THẠCH SANH 

1. Tìm hiểu chung 

- PTBĐ: Tự sự 

- Nhân vật chính: Thạch Sanh - Kiểu nhân vật dũng sĩ. (mồ côi, có tài năng kì lạ). 

- Bố cục: 3 phần 

+ Phần 1: Từ đầu đến “mọi phép thần thông”:  Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh. 

+ Phần 2: Tiếp đến “kéo nhau về nước”: Những thử thách và chiến công của TS 

+ Phần 3: Còn lại: Thạch Sanh được vua nhường ngôi 

2. Tìm hiểu chi tiết 

a.Nhân vật Thạch Sanh 

* Sự ra đời và lớn lên: 

- Là thái tử được sai xuống đầu thai. 

- Mẹ có mang mấy năm mới sinh 

- Sinh ra đã không có cha, vừa khôn lớn thì mẹ chết 

- Được thiên thần dạy đủ các môn võ nghệ và mọi phép thần thông. 

=> Nguồn gốc thần tiên, Sinh ra và lớn lên thành một con người ở cõi trần, Có sức mạnh thần 

kì 

 Sự ra đời, lớn lên kì lạ: +Tô đậm tính chất kì lạ, đẹp đẽ cho nhân vật, tăng sức hấp dẫn. 

+ Ra đời kì lạ -> làm được những việc khác thường 

* Những thử thách và chiến công của TS. 

- Trước khi được kết hôn với công chúa 

+ Bị mẹ con Lí Thông lừa đi thế mạng -> diệt chằn tinh 

+ Xuống hang giết đại bàng cứu công chúa, bị Lí Thông lấp cửa hang 

+ Cứu Thái tử con vua Thuỷ tề -> được tặng cây đàn thần. 

+ Bị hồn chằn tinh và đại bàng báo thù, bị bắt oan, -> đem đàn ra gảy -> được tha. 

Thử thách với mẹ con Lí Thông là gay go hơn cả vì mẹ con họ luôn bày mưu, tính kế lừa, hãm 

hại, cướp công... TS . 

 Là người thật thà, chất phác, dũng cảm và có tài năng phi thường. 

Bức tranh mô tả việc TS giương cung bắn đại bàng cứu công chúa. 
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- Sau khi kết hôn với công chúa: Bị 18 nuớc đem quân sang đánh  

+ Đem đàn ra gảy -> quân sĩ các nước bủn rủn chân tay, không nghĩ tới đánh nhau, cởi giáp 

xin hàng. 

+ Dọn cơm thết đãi những kẻ thua trận 

 Có lòng nhân đạo cao cả và tinh thần yêu hoà bình 

b. Nhân vật Lí Thông. 

- Lừa Thạch Sanh thế mạng cho mình. 

- Cướp công giết chằn tinh, diệt đại bàng, cứu công chúa của Thạch Sanh . 

-> Lừa lọc, xảo trá, độc ác, bất nghĩa, bất nhân 

Thạch Sanh đối lập với Lí Thông 

Thật thà, vị tha, giúp người vô tư 

   (Thiện)              

Lừa lọc, độc ác, bất nghĩa, bất 

nhân.  

   (ác) 

*Kết thúc truyện:  

- Mẹ con LT tuy được TS tha tội chết nhưng lại bị sét đánh chết, hoá kiếp thành bọ hung  -> 

bị trừng phạt thích đáng 

- TS: được kết hôn với công chúa, được vua nhường ngôi -> được hưởng hạnh phúc. 

=> Thiện chiến thắng ác chính nghĩa thắng gian tà người tốt được hưởng hạnh phúc, kẻ xấu 

bị trừng trị thích đáng. 

* ý nghĩa của một số chi tiết thần kì. 

- Chi tiết tiếng đàn; 

+ Giúp TS giải oan, vạch mặt LT ->Là tiếng đàn công lí->thể hiện ước mơ về công lí của nhân 

dân. 

+ Làm quân sĩ 18 nước phải cởi giáp xin hàng 

-> Là vũ khí đặc biệt để cảm hoá kẻ thù, đại diện cho cái thiện ->Thể hiện tinh thần yêu hoà 

bình. 

- Chi tiết niêu cơm thần kì: sức mạnh tinh thần phi thường, thể hiện truyền thống nhân đạo 

của nhân dân ta 
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