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            THPT CHUYÊN HƯỚNG DẪN TỰ HỌC LỊCH SỬ 6 

     HÀ NỘI - AMSTERDAM NĂM HỌC 2019 - 2020 

   TUẦN TỪ 23/3/2020 – 29/3/2020 

 

 

BÀI 20. TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ 

(Giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI) 

(tiếp theo) 

A. Chữa bài tập tuần trước: 

Câu 1: Vì sao nhà Hán muốn giữ độc quyền về sắt? 

Nhà Hán giữ độc quyền về sắt vì muốn: 

- Kìm hãm sản xuất. 

- Hạn chế những cuộc chống đối của nhân dân. 

Câu 2: Trong các thế kỉ I – thế kỉ VI, chế độ cai trị của các triều đại phương Bắc đối với 

nước ta như thế nào? 

- Nhà Ngô chia Châu Giao thành Quảng Châu và Giao Châu (miền đất Âu Lạc cũ). 

- Loại trừ người Việt khỏi bộ máy chính quyền, người Hán làm Huyện lệnh, trực tiếp cai 

quản cấp huyện. 

- Tăng cường chính sách bóc lột tàn bạo bằng các loại thuế, lao dịch, đặc biệt là chế độ nộp 

cống rất nặng nề. 

- Đưa người Hán sang ở; bắt dân ta phải theo pháp luật, phong tục tập quán của người Hán, 

học tiếng Hán. 

- Kinh tế bị kìm hãm, bọn đô hộ độc quyền về sắt, ngoại thương. 

Câu 3: Những biểu hiện mới trong nông nghiệp thời kì này là gì? 

Những biểu hiện mới trong nông nghiệp thời kì này là: biết đắp đê, trồng lúa hai vụ. 

B. Kiến thức cơ bản: 

3. Những chuyển biến về xã hội và văn hóa nước ta ở các thế kỉ I - VI 

Thời Văn Lang – Âu Lạc Thời kì đô hộ 

Vua Quan lại đô hộ 

Quý tộc Hào trưởng Việt Địa chủ Hán 

Nông dân công xã 
Nông dân công xã 

Nông dân lệ thuộc 

Nô tì Nô tì 

- Từ thế kỉ I đến thế kỉ VI người Hán thâu tóm quyền lực vào tay mình, trực tiếp nắm đến 

các huyện, từ huyện trở xuống là người Việt cai quản. 

- Chúng mở một số trường dạy chữ Hán ở các quận. 

- Đồng thời chúng đã đưa Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo và những luật lệ, phong tục của 

người Hán vào nước ta. 
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- Phong kiến phương Bắc muốn đồng hóa dân ta, bắt dân ta học chữ Hán, nói tiếng Hán, 

sống theo phong tục Hán. Nhưng nhân dân ta vẫn nói tiếng Việt sống theo phong tục Việt 

nhuộm răng, ăn trầu, bánh dày... 

4. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248) 

a. Nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa: 

- Dưới ách thống trị tàn bạo của quân Ngô, nhân dân ta rất khốn khổ đã nổi dậy đấu tranh. 

b. Diễn biến khởi nghĩa: 

- Năm 248 cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc, Thanh Hoá). 

- Bà Triệu lãnh đạo nghĩa quân đánh phá các thành ấp của quân Ngô ở quận Cửu Chân, rồi 

từ đó đánh ra khắp Giao Châu làm cho quân Ngô rất lo sợ. 

- Cuộc khởi nghĩa thất bại chủ yếu là do: 

- Lực lượng chênh lệch Quân Ngô mạnh, nhiều mưu kế hiểm độc. 

c. Ý nghĩa lịch sử: 

- Cuộc khởi nghĩa có ý nghĩa lịch sử to lớn: 

- Khởi nghĩa tiêu biểu cho ý chí quyết giành lại độc lập của dân tộc ta. 

C. Câu hỏi ôn tập củng cố: 

Câu 1: Việc chính quyền đô hộ mở rộng một số trường học ở nước ta nhằm mục đích gì? 

Câu 2: Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên? 

Câu 3: Nêu những nét mới về văn hóa của nước ta trong các thế kỉ I - VI . 


