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I/ HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM  

 Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ I - IX 

 Nước Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X 

 Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương 

 Ngô Quyền và chiến thắng  Bạch Đằng năm 938 

II/ MỘT SỐ CÂU HỎI CẦN LƯU Ý  

Câu 1:  Trình bày khởi nghĩa Mai Thúc Loan (đầu thế kỷ VIII) 

Câu 2: Nêu nhận xét của em về các cuộc đấu tranh giành quyền độc lập, tự chủ, 

của nhân dân ta từ đầu thế kỷ I đến đầu thế kỷ X  

Câu 3: Thống kê các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu từ thế kỷ I đến thế kỷ X 

Câu 4: Nhà Lương siết chặt ách đô hộ đối với nhân dân ta như thế nào? 

Câu 5: Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử của nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ 

X là thời kì Bắc thuộc?  

Câu 6: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân 

dân ta trong thời Bắc thuộc như thế nào? Chính sách thâm hiểm nhất của họ là gì? 

Câu 7: Vì sao lại nói: Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng 

vĩ đại của dân tộc ta? Nguyên nhân thắng lợi của trận Bạch Đằng năm 938? 

Câu 8: Đánh giá công lao của  Ngô Quyền trong cuộc kháng chiến chống chống 

quân Nam Hán xâm lược năm 938.  

Câu 9:  Trình bày tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X? So 

sánh điểm giống, khác nhau giữa thành tựu kinh tế, văn hóa của người Chăm với 

người Việt.   


