
 

 

Câu hỏi thảo luận trang 105 SGK Lịch sử 10  

Câu 1: 

Quan sát các hình 39, 40, 41, hãy phân tích nét độc đáo của nghệ thuật kiến trúc Việt Nam. 

 

Lời giải: 

Qua các hình 39, 40, 41 ta thấy nét độc đáo của nghệ thuật kiến trúc Việt Nam là: 

- Thường được xây dựng ở những nơi có phong cảnh đẹp, gắn bó với núi, đồi, sông, hồ,… 

- Kiến trúc các ngôi chùa là các ngôi tháp. Tiêu biểu như: Tháp Bình Sơn (Vĩnh Phúc), Chùa 

Trấn Quốc (Hà Nội), chùa Thiên Mụ (Huế), tháp chùa Phổ Minh (Nam Định),… 
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- Mái chùa thường uốn cong, lợp bằng ngói, các góc của mái chùa đều có đầu đao xây cong 

lên hình lưỡi đao hay hình cái đuôi chim phượng. Hệ thống bộ mái của chùa chiếm 2/3 công 

trình. Ví dụ: chùa Một Cột (Hà Nội), chùa Bút Tháp (Bắc Ninh), 

- Rồng là biểu tượng của sự cao quý, tượng trưng cho sức mạnh vũ trụ nên thường được các 

vua chúa sử dụng. 

- Những họa tiết hoa văn độc đáo như: rồng mình trơn cuộn trong lá đề, bông cúc nhiều cánh, 

bệ chân cột hình hoa sen nở,... thường được sử dụng trong các công trình kiến trúc của Việt 

Nam. 

Câu 2: 

Hãy nhận xét về đời sống văn hóa của nhân dân thời Lý, Trần, Lê. 

Lời giải: 

- Đời sống văn hóa của nhân dân Đại Việt dưới thời Lý, Trần, Lê phát triển phong phú và đa 

dạng. 

- Ngoài những nét vă hóa mang đậm đà bản sắc dân tộc và dân gian, văn hóa dân tộc thời kì 

này còn chịu ảnh hưởng của một số yếu tố từ bên ngoài vào.  

Câu 3: 

Lập bảng thống kê các thành tựu khoa học - kĩ thuật 

Lời giải: 

Lĩnh vực Thành tựu 

Sử học 

- Bộ Đại Việt sử kí của Lê Văn Hưu 

- Lam Sơn thực lục 

- Đại Việt sử kí toàn thư 

Địa lý Dư địa chí, Hồng Đức bản đồ,... 

Quân sự 

- Binh thư yếu lược,... 

- Chế tạo súng thần cơ, đóng thuyền chiến, xây thành 

Toán học 

- Đại thành toán pháp 

- Lập thành toán pháp 

 


