
Soạn sử 6 bài 15 - Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến... (SGK Kết nối tri thức) 

    Hướng dẫn soạn bài 15 trang 65 sgk Lịch sử và địa lí 6 theo chương trình SGK mới bộ Kết 

nối tri thức với cuộc sống giúp các em nắm được những chính sách cai trị của các triều đại phong 

kiến phương Bắc thời kì Bắc thuộc, một số chuyển biến kinh tế xã hội dưới ách cai trị của phong 

kiến phương Bắc. 

     Mục tiêu cần đạt: 

 Nêu được một số chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc trong thời kì 

Bắc thuộc 

 Thấy được một số chuyển biến kinh tế xã hội dưới ách cai trị, đô hộ của phong kiến 

phương Bắc.  

    Mời các em cùng tìm hiểu nội dung chi tiết bài 15 soạn sử 6 sgk Kết nối tri thức: 

I. Trả lời câu hỏi phần kiến thức mới bài 15 sách Kết nối tri thức 

1. Câu hỏi trang 67 Sử 6 sgk Kết nối tri thức 

 Hãy cho biết một số chính sách để áp đặt bộ máy cai trị của phong kiến phương Bắc ở 

nước ta. 

 Đoạn tư liệu 1 và thông tin trên cho em biết điều gì về chính sách bóc lột kinh tế của các 

triều đại phong kiến phương Bắc. 

Gợi ý trả lời:  

 Phong kiến phương Bắc đã áp đặt máy cai trị ở nước ta thông qua một số chính sách như: 

- Đem nước ta sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc 

- Chia nước ta thành các đơn vị hành chính như châu - quận, dưới châu - quận là huyện. 

- Đưa người Hán sang nắm quyền và thiết lập bộ máy cai trị đến tận các huyện 

- Cho xây đắp các thành lũy lớn ở trụ sở các châu, quận như thành Luy Lâu (Bắc Ninh), 

thành Tống Bình - Đại La (Hà Nội)... và bố trí lực lượng quân trú để bảo vệ chính quyền. 

- Áp dụng luật pháp hà khắc và thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta. 

 Chính sách bóc lột kinh tế của các triều đại phong kiến phương Bắc thông qua đoạn tư 

liệu 1 và thông tin trên: 

- Thi hành chính sách bóc lột bằng các thứ thuế (nặng nhất là thuế sắt và muối), 

- Chính sách cống nạp nặng nề, bắt dân ta cống nạp nhiều loại vải vóc, hương liệu, sản vật 

quý 
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- Cướp ruộng đất, buộc dân ta cày cấy thực hiện đồn điền, nắm độc quyền sắt và muối. 

2. Câu hỏi trang 68 Sử 6 sgk Kết nối tri thức 

 Chính quyền phong kiến phương Bắc đã thực hiện chính sách cai trị văn hóa như thế 

nào? 

Gợi ý trả lời:  

     Các chính sách cai trị văn hoá mà chính quyền phong kiến phương Bắc đã thực hiện đối với 

nước ta: 

    - Chính sách đồng hóa: 

+ Đưa người Hán sang ở cùng người Việt 

+ Buộc dân ta phải học chữ Hán và tiếng Hán, mở các lớp dạy chữ hán tại các quận 

+ Buộc dân ta phải tuân theo luật pháp và phong tục tập quán của người Hán, tìm cách xóa 

bỏ những phong tục tập quán của người Việt. 

3. Câu hỏi trang 69 Sử 6 sgk Kết nối tri thức 

 Hãy nêu sự chuyển biến về kinh tế và xã hội ở nước ta dưới thời Bắc thuộc. 

 Theo em, thành phần nào trong xã hội sẽ là thủ lĩnh của những cuộc đấu tranh giành độc 

lập cho người Việt? Vì sao? 

Gợi ý trả lời:  

 Sự chuyển biến về kinh tế và xã hội ở nước ta dưới thời Bắc thuộc: 

- Về nông nghiệp, bên cạnh nghề chính là trồng lúa nước còn có trồng cây ăn quả, hoa màu 

và chăn nuôi. 

- Về sản xuất, sự phát triển của công cụ sản xuất và kĩ thuật đắp đê, làm thủy lợi đã tạo nên 

những vùng trồng lúa nước rộng lớn. 

- Về thủ công nghiệp, các nghề rèn sắt, đúc đồng, làm gốm, làm mộc, làm đồ trang sức 

(vàng, bạc) vẫn tiếp tục được duy trì với kĩ thuật sản xuất cao hơn. Ngoài ra có một số 

nghề mới xuất hiện như làm giấy, thuỷ tinh. 

- Về giao thông, một số đường giao thông thuỷ, bộ được hình thành giúp hoạt động buôn 

bán trong nước và với các nước khác được đẩy mạnh hơn. 

 Thành phần nông dân công xã sẽ là thủ lĩnh của những cuộc đấu tranh giành độc lập cho 

người Việt. Vì đây là thành phần chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chính sách cướp đoạt 
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ruộng đất và tô thuế của phong kiến Bắc thuộc. Vì thế họ căm ghét sâu đậm và mong 

muốn đấu tranh nhất trong xã hội. 

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi Luyện tập và vận dụng bài 15 

1. Câu hỏi 1 luyện tập trang 69 Sử 6 sgk Kết nối tri thức 

 Tại sao chính quyền phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc Việt? 

Gợi ý trả lời:  

    Lí do chính quyền phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc Việt là: 

- Chúng muốn biến nước ta thành lãnh thổ của chúng, biến nhân dân thành nô lệ của Trung 

Quốc, xóa bỏ quốc hiệu nước ta trên bản đồ thế giới. 

- Chúng muốn cướp đoạt lãnh thổ, sản vật quý, vải vóc, hương liệu để đưa về Trung Quốc 

- Chúng âm mưu muốn bành trướng sức mạnh 

2. Câu hỏi 2 vận dụng trang 69 Sử 6 sgk Kết nối tri thức 

 Em có suy luận gì về hậu quả chính sách bóc lột kinh tế của các triều đại phong kiến 

phương Bắc (theo bảng dưới đây). 

Lĩnh vực Thông tin phản ánh Hậu quả 

Đất đai 
Chiếm ruộng đất, lập thành áp trai để bắt 

dân ta cày cấy. 

Người Việt mất ruộng bị biến thành 

nông nô của nhà nước đô hộ 

Thuế khóa - 

cống nạp 

- Áp đặt chính sách tô thuế nặng nề. 

- Bắt cống nạp nhiều vải vóc, hương liệu và 

sản vật quý để đưa về Trung Quốc 

? 

Thủ công 

nghiệp 
Nắm độc quyền về sắt và muối ? 

Gợi ý trả lời:  

     Bản thống kê những hậu quả chính sách bóc lột kinh tế của các triều đại phong kiến phương 

Bắc: 
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Lĩnh vực Thông tin phản ánh Hậu quả 

Đất đai 
Chiếm ruộng đất, lập thành áp trai 

để bắt dân ta cày cấy. 

Người Việt mất ruộng bị biến thành nông nô 

của nhà nước đô hộ. 

Thuế khóa - 

cống nạp 

- Áp đặt chính sách tô thuế nặng nề. 

- Bắt cống nạp nhiều vải vóc, hương 

liệu và sản vật quý để đưa về Trung 

Quốc 

Đời sống nhân dân đói kém, nghèo nàn, đầy 

đau thương, tủi nhục, đất nước kém phát 

triển. 

Thủ công 

nghiệp 
Nắm độc quyền về sắt và muối 

Hai sản phẩm thiết yếu trong đời sống của 

nhân dân ta bị lệ thuộc chặt chẽ vào chính 

quyền đô hộ. 

     Trên đây Đọc tài liệu đã vừa cùng các em nghiên cứu xong nội dung hướng dẫn soạn sử 6 bài 

15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc thuộc bộ sách giáo khoa Kết 

nối tri thức với cuộc sống. Hi vọng tài liệu sẽ giúp các em có thể hiểu và nắm chắc nội dung bài 

học hơn thông qua những lời giải chi tiết cụ thể. Chúc các em học tốt ! 

 

https://doctailieu.com/soan-su-6-bai-15-sgk-ket-noi-tri-thuc

