Tuần 23 Tiết 23
CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP: THỜI BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP
( TỪ BÀI 17 ĐẾN BÀI 23)
II. CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP TIÊU BIỂU TỪ NĂM 40 ĐẾN THẾ
KỈ IX. (2 TIẾT)
A. Giới thiệu bài: Dưới những chính sách cai trị tàn bạo, thâm hiểm của các triều đại phương
Bắc đã đẩy nhân dân ta quyết không chịu cuộc sống nô lệ đã vùng lên theo Hai Bà Trưng, Lý
Bí tiến hành cuộc khởi nghĩa và giành được thắng lợi. Nhà nước tự chủ của Hai Bà Trưng,
Vạn Xuân ra đời. Ngoài hai cuộc khởi nghĩa này thì trong tiết học ngày hôm nay thầy cùng các
em sẽ tìm hiểu tiếp các cuộc khởi nghĩa khác. Chứng tỏ nhân dân ta không chịu bị đô hộ,
chúng ta sẽ tìm hiểu những nguyên nhân nào dẫn tới cuộc khởi nghĩa: diễn biến, kết quả vá ý
nghĩa của cuộc khởi nghĩa.
B. Nội dung trọng tâm :
1. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248)
a.Nguyên nhân:
-Do chính sách thống trị tàn bạo của nhà Ngô.
-Nhân dân không cam chịu bị áp bức, bóc lột nặng nề.
b.Diễn biến:
-Năm 248 cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc – Thanh Hoá).
-Cuộc khởi nghĩa lan rộng khắp Giao Châu làm cho bọn đô hộ rất lo sợ.
-Vua Ngô sai Lục Dận đem 6000 quân đàn áp. Bà Triệu hi sinh trên núi Tùng (Thanh Hoá)
c.Ý nghĩa: Tiêu biểu cho ý chí quyết tâm giành lại độc lập dân tộc.
2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (đầu thế kỉ VIII)
* Nguyên nhân: Do chính sách thống trị của nhà Đường.
* Diễn biến:
- Ta:
+ Năm 722, khởi nghĩa bùng nổ.
+ Mai Thúc Loan xây dựng căn cứ ở Sa Nam ( Nghệ An) và xưng đế gọi là Mai Hắc Đế. Mai
Hắc Đế liên kết với nhân dân khắp Giao Châu và Chăm-pa tấn công thành Tống Bình và giành
thắng lợi.
- Giặc: Sau đó nhà Đường cử 10 vạn quân sang đàn áp.

* Kết quả: Mai Hắc Đế thua trận.
3. Khởi nghĩa Phùng Hưng (trong khoảng 776 - 791)
* Nguyên nhân: Do chính sách thống trị của nhà Đường.
* Diễn biến:
+ Khoảng năm 776, anh em Phùng Hưng đã nổi dậy khởi nghĩa ở Đường Lâm (Ba Vì, Hà
Tây).
+ Sau đó Phùng Hưng kéo quân bao vây và chiếm phủ Tống Bình.
+ Năm 791, nhà Đường sang đàn áp, Phùng An ra hàng.
* Kết quả: Giành quyền làm chủ trong 9 năm nhưng sau đó bị đàn áp.

Đền thờ Phùng Hưng ở Đường Lâm (Sơn Tây)
C. Kết luận toàn bài: Sau hơn 600 năm thống trị, đô hộ với những thủ đoạn tàn ác, dã man
của bọn phong kiến Trung Quốc hòng xoá bỏ nước ta, dân tộc ta … Các cuộc khởi nghĩa đã
chứng tỏ sức sống mảnh liệt của dân tộc ta không có thế lực nào, dù dã man tàn bạo đến đâu
cũng không thể nào tiêu diệt được.
D.Củng cố :
- Nguyên nhân, diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Triệu ?
- Nguyên nhân, diễn biến cuộc khởi nghĩa Mai Thúc loan ?
- Nguyên nhân, diễn biến cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng ?
- Em hãy nhận xét các cuộc khởi nghĩa trên? Qua đó em hãy cho biết các cuộc khởi nghĩa
chứng tỏ điều gì?
E.Dặn dò :
- Học bài, làm bài tập trong sách thực hành .
- Chuẩn bị bài tiếp theo.

