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I. KIẾN THỨC CƠ BẢN. 

1. Những nét chung về XHPK. 

Tiêu chí XHPK PHƢƠNG ĐÔNG XHPK CHÂU ÂU 

Cơ sở kinh tế Nông nghiệp đóng kín trong 

công xã nông thôn. 

Nông nghiệp đóng kín trong 

lãnh địa. 

Các giai cấp cơ bản Địa chủ và nông dân lĩnh canh Lãnh chúa và nông nô 

Thể chế nhà nƣớc Vua có nhiều quyền lực, gọi là 

Hoàng đế. 

Lúc đầu hạn chế trong lãnh 

địa, Thế kỷ XV quyền lực 

tập trung trong tay vua. 

2. Các Quốc gia phong kiến Đông Nam Á. 

Thời gian Nội dung 

Đầu Công nguyên 

đến thế kỉ X 

Thời kì hình thành và phát triển: Vương quốc Cham-pa 

(Trung Bộ Việt Nam), vương quốc Phù Nam (hạ lưu sông 

Mê Công), In-đô-nê-xi-a… 

Từ thế kỉ X đến đầu 

thế kỉ XVIII 

Thời kì phát triển thịnh vượng: Quốc gia Đại Việt, Cham-

pa, thời kì Ăng-co huy hoàng của Cam-pu-chia, vương 

quốc Pa-gan (Mi-an-ma),… 

Nửa sau thế kỉ XVIII 

đến giữa thế kỉ XIX 

Các quốc gia Đông Nan Á bước vào thời kì suy yếu. 

Từ giữa thế kỉ XIX Lần lượt các quốc gia Đông Nam Á trở thành thuộc 

địa của chủ nghĩa tư bản phương Tây. 

3. Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê. 

a. Tình hình chính trị dƣới thời Ngô. 

- 939: Ngô Quyền lên ngôi vua chọn Cổ Loa làm kinh đô, bỏ chức Tiết độ sứ xây 

dựng chính quyền mới. 

+ Triều đình: Vua đứng đầu quyết định mọi việc, đặt các chức quan văn, quan võ, 

quy định lễ nghi, sắc phục quan lại các cấp. 

+ Địa phương: cử các tướng có công coi giữ châu quan trọng. 

- Năm 944 Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha cướp ngôi, triều đình lục đục. 

- 950 Ngô Xương Văn lật đổ Dương Tam Kha nhưng không quản lý được đất nước. 

- Năm 965 Ngô Xương Văn chết, trong triều xảy ra loạn 12 sứ quân. 

b. Đinh Bộ Lình thống nhất đất nƣớc. 
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- Đinh Bộ Lĩnh lập căn cứ ở Hoa Lư. Liên kết với sứ quân Trần Lãm. Được nhân 

dân ủng hộ. Năm 967 đất nước được thống nhất. 

- Năm 968 Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là Đại 

Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. (Ninh Bình) 

- Năm 970 vua Đinh đặt niên hiệu là Thái Bình. Phong vương cho các con, cử các 

tướng thân cận nắm giữ các chức vụ chủ chốt, xây dựng cung điện, đúc tiền…sai 

xứ sang giao hảo với nhà Tống. 

c. Nhà Tiền Lê thành lập. Tổ chức nhà nƣớc. 

- Năm 979 ĐTH mất, trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống, Lê Hoàn được Thái 

hậu họ Dương và quan lại đồng tình đã suy tôn lên làm vua, lập nên nhà Tiền Lê 

- Tổ chức chính quyền: 

+ Ở TW: Vua nắm mọi quyền hành, giúp vua có thái sư, đại sư và quan lại gồm 2 

ban văn, võ. Các con vua được phong vương và trấn giữ các nơi quan trọng. 

+ Ở ĐP: Chia nước làm 10 lộ, dưới là phủ và châu. 

- Xây dựng quân đội: 10 đạo và 2 bộ phận: cấm quân và quân địa phương 

d. Kinh tế, văn hóa, xã hội thời Tiền Lê. 

 Về kinh tế 

- Quyền sở hữu ruộng đất nói chung thuộc về làng xã, nhà nước đưa ra các biện 

pháp để phát triển kinh tế => nông nghiệp ổn định và phát triển 

- Xây dựng một số xưởng thủ công: chế tạo vũ khí, đúc tiền, sản xuất đồ dùng cho 

vua quan, xây dựng cung điện chùa chiền.  Các nghề thủ công cổ truyền phát triển:  

làm giấy, dệt vải, làm gố 

- Nhiều trung tâm buôn bán và chợ làng quê được hình thành. Nhân dân Việt – 

Tống thường qua lại trao đổi hàng hóa ở vùng biên giới. 

 Xã hội: chia thành 2 tầng lớp 

 - Thống trị: Vua, quan văn, quan võ, các nhà sư. 

- Bị trị: Nông dân tự do cày ruộng công làng xã. Nô tì (số lượng không nhiều) 

 Văn hóa. 

Nho học chưa tạo được ảnh hưởng, giáo dục chưa phát triển. Đạo phật được truyền 

bá rộng rãi, chùa chiền được xây dựng khắp nơi, nhà sư được nhân dân quý trọng 

e. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn 

- Đầu năm 981 quân Tống theo hai đường thủy, bộ tiến đánh nước ta. 

- Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến. 

Nhiều trận chiến diễn ra trên sông Bạch Đằng. Trên bộ, quân ta chặn đánh địch 

quyết liệt. Quân Tống đại bại. 
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=> Biểu thị ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân ta. Chứng tỏ bước 

phát triển mới của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập dân tộc của Đại Cồ Việt 

g. Công lao của Ngô Quyền; Đinh Bộ Lĩnh; Lê Hoàn. 

 Công lao của Ngô Quyền 

- Đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, kết thúc hơn một nghìn năm 

Bắc thuộc của phong kiến phương Bắc. 

- Xây dựng nền độc lập tự chủ của đất nước. 

 Công lao của Đinh Bộ Lĩnh: 

- Dẹp được “loạn 12 sứ quân” thống nhất đất nước. 

- Bảo vệ nền độc lập còn non trẻ. 

 Công lao của Lê Hoàn: 

- Tổ chức, lãnh đạo kháng chiến chống Tống năm 981 giành thắng lợi bảo vệ 

nền độc lập. 

- Bước đầu xây dựng và phát triển nền kinh tế tự chủ. 

4. Nƣớc Đại Việt thời Lý. 

a. Nhà Lý thành lập. 

- Năm 1009 triều đình tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua (Lý Thái Tổ). Nhà Lý thành 

lập. Năm 1010 đời đô ra Đại La đổi tên thành Thăng Long. Năm 1054 nhà Lý đổi 

tên nước là Đại Việt. 

- Tổ chức bộ máy nhà nước: đứng đầu là vua, dưới có quan đại thần và các quan 

văn, võ. Cả nước chia thành 24 lộ, dưới lộ là phủ, dưới là huyện, và cuối cùng là 

hương xã 

- Pháp luật: Năm 1042 nhà Lý ban hành bộ luật Hình thư (bộ luật đầu tiên)  

- Quân đội: Gồm: Cấm quân và Quân địa phương. Nhà Lý thi hành chính sách 

“Ngụ binh ư nông”. Vũ khí có giáo mác, dao, kiếm cung, nỏ, máy bắn đá 

- Chính sách đối nội, đối ngoại: Củng cố khối đoàn kết dân tộc; Đặt quan hệ ngoại 

giao bình thường với nhà Tống, Cham-pa; Kiên quyết bảo toàn lãnh thổ. 

b. Cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Lý. 

 Âm mƣu: Nhà Tống xâm lược Đại Việt để giải quyết những khó khăn trong 

nước tăng uy thế với Liêu – Hạ. Xúi giục Cham Pa đánh lên từ phía Nam. Ngăn cản 

việc trao đổi của nhân dân hai nước. Dụ dỗ các dân tộc ít người. 

 Chuẩn bị của nhà Lý. 

- Nhà Lý cử Lý Thường Kiệt làm chỉ huy. 

- Quân đội ngày đêm luyện tập.  

- Các tù trưởng đánh trả các cuộc quấy phá của nhà Tồng. 

- Ở phía Nam đánh bại ý đồ phối hợp với Cham Pa. 
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 Tiến công tự vệ. 

- Tháng 10.1075, Lý Thường Kiệt  đem 10 vạn quân bất ngờ tấn công vào Châu 

Khâm, Châu Liêm, sau khi tiêu diệt các căn cứ, kho tàng của giặc, Lý Thường Kiệt 

kéo quân về tấn công châu Ung.  

- Sau 42 ngày đêm chiến đấu, quân ta hạ thành Ung Châu và nhanh chóng rút quân 

về nước 

 Diễn biến: 

- Lý Thường kiệt hạ lệnh cho các địa phương chuẩn bị bố phòng, xây dựng phòng 

tuyến Như Nguyệt. 

- Cuối 1076 quân Tống xâm lược nước ta 

+ Quân bộ:  Tháng 1-1077 Quách Quỳ và Triệu Tiết chỉ huy 10 vạn quân vượt 

Lạng Sơn tiến vào Thăng Long. 

+ Quân Thủy: Hòa Mâu chỉ huy tiến vào Vịnh Bắc Bộ để tiếp ứng. 

- Ta chặn đánh đánh ở nhiều nơi. Quân bộ tiến đến bờ Bắc sông Như Nguyệt, quân 

thủy bị Lý Kế Nguyên chặn đánh ở vùng biển Quảng Ninh. Phá tan kế hội quân củ 

Quách Quỳ. 

- Không có quân thủy tiếp ứng Quách Quỳ cho quân bắc cầu phao, đóng bè vuột 

sông nhưng hai lần thất bại phải quay về phòng thủ. Quân Tống lâm vào tình thế 

khó khăn.  

- Cuối tháng 3/1077 Lý Thường Kiệt chỉ huy quân ta vượt sông bất ngờ đánh thẳng 

vào doanh trại giặc => quân Tống thua to. Quân ta chủ động “giảng hoà”, quân 

Tống rút quân về nước => Nền độc lập tự chủ của Đại Việt được giữ vững. 

II. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP 

Câu 1: Trình bày cơ sở kinh tế, xã hội và tổ chức nhà nước phong kiến 

phương Đông và phương Tây? 

Câu 2. Đời sống văn hóa thời Đinh – Tiền Lê có gì thay đổi? 

Câu 3. Em hãy nêu công lao của Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn buổi 

đầu Độc lập? 

Câu 4. Tại sao nói, nền kinh tế thời Đinh – Tiền Lê là nền kinh tế tự chủ? 

Câu 5. Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống giai 

đoạn II (1076-1077)? 

Câu 6: Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077)? 

Câu 7: Em hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 

Tống (1075-1077)? 

 

 


