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Câu 1. Lịch sử nước ta (từ TK VII TCN đến đầu TK X) trải qua những giai
đoạn lớn nào?
Câu 2. Thời kỳ dựng nước đầu tiên diễn ra trong thời gian nào? Tên nước ....
Câu 3. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong thời kỳ Bắc thuộc? Ý nghĩa lịch
sử....
Câu 4. Sự kiện lịch sử nào khẳng định thắng lợi hoàn toàn thuộc về....
Câu 5. Hãy kể tên những vị anh hùng giương cao ngọn cờ đấu tranh
chống....
Câu 6. Những công trình nổi tiếng của nước ta thời cổ đại?
Câu 7. Lập bảng thống kê những sự kiện lớn đáng ghi nhớ của lịch sử

Câu 1. Lịch sử nước ta (từ TK VII TCN đến đầu TK X) trải qua những giai
đoạn lớn nào?
Trả lời:
Lịch sử thời kì này trải qua ba giai đoạn lớn. Đó là:




Giai đoạn nguyên thủy
Giai đoạn dựng nước và giữ nước
Giai đoạn đấu tranh chống ách thống trị của phong kiến phương Bắc.

Câu 2. Thời kỳ dựng nước đầu tiên diễn ra trong thời gian nào? Tên nước ....
Thời kỳ dựng nước đầu tiên diễn ra trong thời gian nào? Tên nước ta là gì? Vị vua
đầu tiên là ai?
Trả lời:




Thời dựng nước đầu tiên diễn ra từ từ thế kỉ VII TCN
Tên nước đầu tiên là Văn Lang.
Vị vua đầu tiên là Hùng Vương

Câu 3. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong thời kỳ Bắc thuộc? Ý nghĩa lịch sử....
Những cuộc khởi nghĩa lớn trong thời kỳ Bắc thuộc? Ý nghĩa lịch sử của những
cuộc khởi nghĩa?
Trả lời:




Những cuộc khởi nghĩa lớn trong thời kì Bắc thuộc là :
o Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)
o Khởi nghĩa Bà Triệu (Năm 248)
o Khởi nghĩa Lý Bí (Năm 542)
o Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (Năm 722)
o Khởi nghĩa Phùng Hưng (Năm 776-791)
Ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa là :
o Các cuộc khởi nghĩa thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất, ý thức đấu
tranh giành độc lập cho Tổ quốc.

Câu 4. Sự kiện lịch sử nào khẳng định thắng lợi hoàn toàn thuộc về....
Sự kiện lịch sử nào khẳng định thắng lợi hoàn toàn thuộc về nhân dân ta trong sự
nghiệp giành lại độc lập cho Tổ quốc?
Trả lời:


Năm 938, Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán trên sông Bạch
Đằng , kết thúc chế độ cai trị của bọn phong kiến phương Bắc đối với nước
ta.

Câu 5. Hãy kể tên những vị anh hùng giương cao ngọn cờ đấu tranh chống....
Hãy kể tên những vị anh hùng giương cao ngọn cờ đấu tranh chống phong kiến
phương Bắc, giành lại độc lập cho Tổ quốc..
Trả lời:










Hai Bà Trưng (Trưng Trắc, Trưng Nhị)
Bà Triệu (Triệu Thị Trinh)
Lý Bí (Lý Nam Đế)
Triệu Quang Phục (Trịêu Việt Vương)
Mai Thúc Loan (Mai Hắc Đế)
Phùng Hưng
Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo
Dương Đình Nghệ
Ngô Quyền

Câu 6. Những công trình nổi tiếng của nước ta thời cổ đại?
Trả lời:
Những công trình nổi tiếng của nước ta thời cổ đại là:



Trống đồng Đông Sơn
Thành cổ Loa

Câu 7. Lập bảng thống kê những sự kiện lớn đáng ghi nhớ của lịch sử
Lập bảng thống kê những sự kiện lớn đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ khi dựng
nước đến năm 938.
Trả lời:
Niên đại

Sự kiện

Nhân vật chính

Thế kỉ VIII Sự ra đời của nhà nước Văn Vua Hùng
– VII TCN Lang
207 TCN

Kết quả
Lập nước Văn Lang

Kháng chiến chống Tần thắng Thục Phán (An Lập nước Âu Lạc
lợi
Dương Vương)

Thục Phán buộc vua Hùng
nhường ngôi.
40

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng Trưng Trắc
chống nhà Hán
Trưng Nhị

Giành được thắng lợi

192 – 193

Hợp nhất bộ lạc Dừa và bộ lạc Các vua Lâm Ấp Nước Cham – pa ra
Cau tấn công các nước láng
dời
giềng.

248

Khởi nghĩa Bà triệu chống giặc Bà Triệu
Ngô

542

Khởi nghĩa Lý Bí chống quân Lý Bí – Lý Nam Lập ra nhà nước Vạn
Lương
Đế
Xuân

550

Đầm Dạ Trạch

Triệu
Phục

722

Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

Mai Thúc Loan

Ông xưng đế - tấn
công Tống Bình

776 – 791

Khởi nghĩa Phùng Hưng

Phùng Hưng

Giành được quyền làm
chủ vùng đất của mình

905

Chống nhà Đường, Khúc Thừa Khúc Thừa Dụ
Dụ tự xưng là Tiết độ sứ. Khúc
Hạo quyết định xây dựng đất Khúc Hạo
nước tự chủ

Cuộc khởi nghĩa bị
đàn áp

Quang Giành lại độc lập

Giành được quyền tự
chủ

=>Tóm lại:
Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, cha ông đã để lại cho chúng ta:




Tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước.
Lòng yêu nước, tự hào dân tộc
Ý thức vươn lên bảo vệ nền văn hóa dân tộc

