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Bài 13: Việt 

Nam thời 

nguyên thủy

- Những giai đoạn phát triển của xã

hội  nguyên  thủy  về:  Công  cụ  lao

động, hoạt động kinh tế, tổ chức xã

hội, đời sống vật chất và tinh thần.

-  Ý  nghĩa  ra  đời  của  thuật  luyện

kim. Những đặc điểm chính về cuộc

sống của các bộ lạc Phùng Nguyên,

Sa Huỳnh, Đồng Nai.

- Học thuộc 

bài.

- Trả lời các 

câu hỏi trong

SGK trang 

73.

HỌC 3 

BÀI 

(13,14,15) 

KIỂM 

TRA 15 

PHÚT 

SAU KHI 

NHẬP 

HỌC

HÌNH 

THỨC 

KIỂM 

TRA: 

TRẮC 

NGHIỆM
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Bài 14: Các 

quốc gia cổ đại 

trên đất nước 

Việt Nam

- Quá trình hình thành, cơ cấu tổ 

chức nhà nước, đời sống văn hóa xã

hội của 3 nước cổ đại trên đất nước 

Việt Nam (Văn Lang- Âu Lạc, 

Chăm pa và Phù Nam.

-Học thuộc 

bài.

- So sánh 

những điểm 

giống và 

khác nhau 

trong đời 

sống kinh tế,

văn hóa,  tín 

ngưỡng của 

3 quốc gia 

cổ đại trên 

đất nước 

Việt Nam
3
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Bài 15: Thời 

Bắc Thuộc và 

các cuộc đấu 

- Những nội dung cơ bản của chính 

sách đô hộ của các triều đại phong 

kiến phương bắc.

-Học thuộc 

bài.

- Trả lời các 
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tranh giành 

độc lập dân tộc

(từ thế kỷ II 

TCN đến đầu 

thế kỉ X)

TIẾT 1- I. Chế 

độ cai trị của 

các triều đại 

phong kiến 

phương bắc và 

những chuyển 

biến trong kinh

tế, văn hóa, xã 

hội Việt Nam

 - Những chuyển biến kinh tế văn 

hoá của nước ta trong thời kì bắc 

thuộc.

câu hỏi trong

SGK trang 

82.
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Bài 16: Thời 

Bắc Thuộc và 

các cuộc đấu 

tranh giành 

độc lập dân tộc

(từ thế kỷ II 

TCN đến đầu 

thế kỉ X)

Tiết 2- II. Cuộc

đấu tranh 

giành độc lập 

(Từ thế kỉ I 

đến đầu thế kỉ 

X)

-   Tính  liên  tục  rộng  lớn,  quần

chúng  trong  cuộc  đấu  tranh  giành

độc  lập  dân  tộc  của  nhân  dân  ta

trong các thế kỉ I- IX. Nguyên nhân

là do chính sách thống trị  tàn bạo

của phong kiến phương Bắc và tinh

thần  đấu  tranh  bất  khuất,  không

cam chịu làm nô lệ của nhân dân ta.

-  Nắm  những  nét  chính  về  diễn

biến,  kết  quả,  ý nghĩa của một  số

cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Hai Bà

Trưng,  Lý  Bí,  Chiến  thắng  Bạch

Đằng (938)

- Chép nội 

dung bài học

vào tập.

- Trả lời các 

câu hỏi trong

SGK trang 

86.

- Lập bảng 

thống kê các 

cuộc đấu 

tranh giành 

độc lập dân 

tộc (thế kỉ I- 

X). Qua đó 

nêu nhận xét

về các cuộc 

đấu tranh 

của nhân dân

ta trong thời 
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Bắc thuộc

- Tìm hiểu 

thêm về các 

cuộc khởi 

nghĩa của 

Hai Bà 

Trưng, Lý 

Bí, Ngô 

Quyền.  

(giáo viên 

gọi ngẫu 

nhiên HS 

trình bày 

lấy điểm 

thưởng)

NỘI DUNG BÀI HỌC

BÀI 16: THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP

DÂN TỘC (Tiếp theo)

1.Khái quát phong trào đấu tranh từ TK I  à đầu TK X.

-Trong suốt thời Bắc thuộc, nhân dân Âu Lạc liên tiếp vùng dậy đấu tranh giành độc

lập dân tộc.

-Nhiều cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi lập được chính quyền tự chủ (tham khảo SGK)

-Thể hiện tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm của nhân dân Âu Lạc.

2. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu.

a. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng  năm 40 chống nhà Đông Hán . 

-Năm 40, Hai Bà Trưng khởi nghĩa  ở Hát Môn (Phúc Thọ-Hà Tây).

-Khởi nghĩa thắng lợi, Trưng Trắc lên làm vua xây dựng chính quyền tự chủ.
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-Năm 42, Mã Viện  đưa hai vạn quân sang xâm lược.

-Hai Bà Trưng tổ chức kháng chiến và hi sinh anh dũng.

è Ý nghĩa: Tuy bị thất bại nhưng khởi nghĩa nêu cao truyền thống đấu tranh bất khuất

của dân tộc ta. 

b.Cuộc khởi nghĩa Lý Bí và sự thành lập nước Vạn Xuân

Năm 542, Lý Bí khởi nghĩa, lật đổ sự đô hộ của nhà Lương. Tháng 1-544, thành lập

nhà nước Vạn Xuân, lấy hiệu là Lý Nam Đế.

- Năm 545, nhà Lương xâm lược. Lý Bí trao quyền cho Triệu Quang Phục tổ chức

kháng chiến tại đầm Dạ Trạch (Hưng Yên).

-Năm 550, Triệu Quang Phục lên ngôi vua.  Đến năm 571 bị Lý Phật Tử cướp ngôi.

-Năm 603, nhà Tùy xâm lược, nước Vạn Xuân kết thúc.

- Ý nghĩa: khẳng định ý thức độc lập, tự chủ, tự cường của dân tộc sánh ngang với các

triều đại phương Bắc.

c. Cuộc khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ

-Năm 905, Khúc Thừa Dụ nổi dậy chống lại nhà Đường thắng lợi.

-Năm 907, Khúc Hạo lên thay, xây dựng chính quyền độc lập tự chủ.

=> Đánh dấu thắng lợi căn bản trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta

thời Bắc thuộc, tạo điều kiện để đi đến hoàn toàn thắng lợi vào năm 938.

d. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

-Năm 931, Dương Đình Nghệ đánh bại  quân Nam Hán, xưng là Tiết độ Sứ. 

-Năm 937, ông bị Kiều Công tiễn giết hại.

-Tháng 10-938, Ngô Quyền đánh Kiều Công Tiễn, Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán.

-Tháng 12- 938, quân Nam Hán xâm lược bị Ngô Quyền đánh bại  trên sông Bạch

Đằng.
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- Nguyên nhân thắng lợi:

+ Khách quan: quân Nam Hán mạnh nhưng chủ quan, kêu ngạo, không quen địa hình,

không được nhân dân ủng hộ.

+ Chủ quan: sự đoàn kết một lòng của nhân dân và sự chỉ huy sáng tạo tài giỏi của

Ngô Quyền.

-Ý nghĩa:  Lật đổ ách đô hộ của nhà Nam Hán, giành độc lập tự chủ, chấm dứt vĩnh

viễn thời Bắc thuộc mở ra thời kỳ độc lập thực sự và lâu dài của dân tộc ta.

                GV giảng dạy

                        Trần Thị Hải Yến
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