THỜI KÌ BẮC THUỘC
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP

CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (năm 40)
1.Nước Âu Lạc từ thế kỷ II trước công nguyên đến thế kỷ I có gì thay đổi?
- Năm 179 TCN Triệu Đà sát nhập nước Âu Lạc và Nam Việt, chia Âu lạc làm 2
quận: Giao Chỉ và Cửu Chân.
- Năm 111 TCN, nhà Hán chiếm Âu Lạc, chia Âu Lạc làm 3 quận, gộp với 6 quận
của TQ thành Châu Giao.
- Bộ máy cai trị của nhà Hán từ trung ương đến địa phương.
- Ách thống trị của nhà Hán:
+Bắt dân ta nộp các loại thuế: muối,sắt.+ Cống nạp nặng nề: ngọc trai, sừng tê
giác, ngà voi…
+ Đưa người Hán sang ở với dân ta, bắt dân ta theo phong tục Hán.
=> Bọn quan lại người Hán rất tham lam tàn bạo, điển hình là Tô Định.
2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ.
a. Nguyên nhân:
- Sự áp bức bóc lột tàn bạo của nhà Hán.
- Thi Sách bị giết.
b. Diễn biến:
- Mùa xuân năm 40 Hai BàTrưng phất cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Tây).
- Cuộc khởi nghĩa được các tướng lĩnh và nhân dân ủng hộ, chỉ trong thời gian
ngắn nghĩa quân đã làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa rồi Luy Lâu.
c, Kết quả: Thái thú Tô Định bỏ trốn, quân Hán bị đánh tan, khởi nghĩa giành
thắng lợi.
->Ý nghĩa lịch sử: Báo hiệu các thế lực PKPB không thể cai trị vĩnh viễn nước

TRƯNG VƯƠNG VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN
CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN
1. Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành được độc lập.
- Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh.
- Tổ chức bộ máy điều khiển đất nước:
Bà phong chức tước, cắt cử những chức vụ quan trọng cho những người tài giỏi có
công trong cuộc khởi nghĩa, tổ chức lại chính quyền, xoá thuế 2 năm, bãi bỏ luật
pháp hà khắc và lao dịch của nhà Hán.

2. Cuộc kháng chiến chống xâm lược Hán (42- 43) đã diến ra như thế nào?
- Lực lượng quân Hán: 2 vạn quân tinh nhuệ, 2000 xe, thuyền các loại, dân phu do
Mã Viện chỉ huy.
- Tháng 4/ 42 tấn công Hợp Phố.
* Diễn biến:
- Mã Viện vào nước ta theo 2 đường:
+ Quân bộ: Qua quỷ Môn quan, xuống Lục Đầu.
+ Quân thuỷ: Từ Hải Môn vào sông Bạch Đằng, theo sông Thái Bình, lên Lục Đầu
=> hợp lại tại Lãng Bạc.
- Hai Bà Trưng kéo lên Lãng Bạc để nghênh chiến.
- Quân địch đông và mạnh, Trưng Vương quyết định lui quân về Cổ Loa- Mê Linh,
địch giáo giết đuổi theo, quân ta rút về Cẩm Khê, quân ta chiến đấu ngoan cường,
tháng 3/ 43 Hai Bà Trưng hi sinh, cuộc kháng chiến vẫn tiếp tục đến tháng 11/ 43
mới kết thúc.
* Ý nghĩa: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và cuộc kháng chiến chống quân xâm
lược Hán thời Trưng Vương tiêu biểu cho ý chí quật cường bất khuất của nhân dân
ta.

