A. NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN SỬ LỚP 6
Bài 17,18

B. BÀI MỚI TUẦN 3-4:
Ghi chú:
- Học sinh đọc sách giáo khoa sau đó điền các từ
còn thiếu vào dấu chấm ở vở bài ghi, hôm sau trở
lại học GV sẽ giảng bài.
- Trả lời các câu hỏi ở cuối bài ghi
Tu n 3-Tiết 3-Bài 19:
TỪ SAU TRƢNG VƢƠNG ĐẾN TRƢỚC LÝ NAM ĐẾ
(Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI)
1. Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phƣơng Bắc đối với nƣớc ta từ
thế kỉ I – thế kỉ VI
 Sau khi đàn áp được cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nhà Hán vẫn giữ nguyên
Châu Giao.
 Đầu thế kỷ III, nhà Ngô tách Châu Giao thành Quảng Châu thuộc Trung
u cc

Giao Châu Âu Lạc c .

 Chính sách bóc lột:
Đưa người Hán sang trực tiếp cai quản các huyện.
Bắt nhân dân nộp nhiều thứ thuế đi lao dịch và nộp c ng.
Tăng cường đưa người Hán sang Giao Châu, bắt dân ta học chữ Hán nói
tiếng Hán và tuân theo luật pháp phong tục người Hán.
2. Tình hình kinh tế nƣớc ta từ thế kỉ I – thế kỉ VI có gì thay đổi?
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 Nghề rèn sắt: Nhà Hán nắm độc quyền kiểm soát gắt gao việc khai thác và
mua bán sắt nhưng nghề rèn sắt vẫn phát triển.
 Nông nghiệp T thế kỷ I d ng trâu b cày b a đắp đê ph ng l t tr ng 2
v lúa trên năm; tr ng trọt chăn nu i phát triển v.v… với kỹ thuật cao sáng
tạo.
 Nghề thủ công:
Nghề gốm rất phát triển biết tráng men và trang trí.
Nghề dệt vải có nhiều tiến bộ.
 Thƣơng nghiệp: Chính quyền đ hộ nắm độc quyền ngoại thƣơng.
Câu hỏi:
1. Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đ i với nước ta t thế
kỉ I – thế kỉ VI có gì thay đổi?
2. Tình hình kinh tế nước ta t thế kỷ I đến thế kỉ VI có gì thay đổi?
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Tu n 4-Tiết 4-Bài 20:
TỪ SAU TRƢNG VƢƠNG ĐẾN TRƢỚC LÝ NAM ĐẾ
(Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI)
3. Những biến chuyển về xã hội v văn hóa nƣớc ta các thế kỉ I – VI
 Xã hội: Phân hoá giàu nghèo càng sâu sắc. Có 2 tầng lớp
Thống trị: quan lại đ hộ địa chủ người Hán.
Bị trị: Hào trưởng người việt và nhân dân.
THỜI VĂN LANG - ÂU LẠC

THỜI KÌ BỊ ĐÔ HỘ
uan lại đ hộ

Vua
uý tộc

Hào trưởng Việt

Địa chủ Hán

Nông dân công xã

Nông dân công xã

N ng dân lệ thuộc

Nô tì

Nô tì
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Sơ đồ phân hóa xã hội (so sánh)
 Văn hoá:
Mở trường dạy chữ Hán ở quận huyện.
Phong t c tập quán, t c lệ Hán du nhập vào nước ta.
Học chữ Hán đọc theo cách mình phong t c tập quán sinh hoạt tiếng dân tộc
vẫn sử d ng -> l ng tự hào dân tộc.
4. Cuộc kh i ngh a B Triệu (năm 24 )
 Nguyên nhân:
Nhân dân ta bị bóc lột nặng nề.
Tinh thần yêu nước.
 Diễn biến:
Ta: Năm 248, cuộc khởi nghĩa b ng nổ Phủ Điền (Thanh Hóa) – Cửa Chân –
khắp Giao Châu.
Giặc: Tướng Lục Dận đem 6000 quân đàn áp, v a đánh v a mua chuộc
chia rẽ nội bộ của ta.
 Kết quả: Cuộc khởi nghĩa thất bại, b Triệu hy sinh.
 Ý ngh a: Tiêu biểu ý chí quyết tâm giành độc lập dân tộc.
Câu hỏi:
1. Những biến chuyển về xã hội và văn hóa nước ta các thế kỉ I – VI?
2. Em hãy trình bày cuộc khởi nghĩa Bà Triệu? (Nguyên nhân diễn biến kết
quả ý nghĩa .
----- HẾT -----
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