
Soạn sử 6 bài 17 - Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa... (SGK Kết nối tri thức) 

   Tài liệu hướng dẫn soạn bài 17 trang 78 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 quá trình giữ gìn và phát triển nền văn 

hóa dân tộc của người Việt trong thời kì Bắc thuộc. 

     Mục tiêu cần đạt: 

 Những biểu hiện của việc giữ gìn văn hóa dân tộc trong thời Bắc thuộc của người Việt 

 Hiểu được sự phát triển của văn hóa dân tộc trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc văn hóa 

Trung Hoa 

   Chi tiết nội dung soạn sử 6 sgk Kết nối tri thức bài 17: 

I. Trả lời câu hỏi phần kiến thức mới bài 17 sách Kết nối tri thức 

1. Câu hỏi trang 78 Sử 6 sgk Kết nối tri thức 

 Hãy chỉ ra những phong tục của người Việt được nhắc đến trong tư liệu trên 

 Hãy cho biết một số nét văn hóa của người Việt cổ vẫn được duy trì trong thời Bắc thuộc. 

Gợi ý trả lời:  

 Những phong tục của người Việt được nhắc đến trong tư liệu: xăm mình, têm trầu, ăn 

trầu, búi tóc, nhuộm răng đen,... 

 Một số nét văn hóa của người Việt cổ vẫn được duy trì trong thời Bắc thuộc: bảo tồn 

tiếng mẹ đẻ, thờ cúng tổ tiên, tảo mộ, tưởng niệm thần thành hoàng ở đình làng, viết chữ 

Nho, xin chữ,... 

2. Câu hỏi trang 79 Sử 6 sgk Kết nối tri thức 

 Trong thời kì Bắc thuộc, nhân dân ta đã tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Hoa như thế 

nào? 

Gợi ý trả lời:  

     Trong thời kì Bắc thuộc, những yếu tố văn hóa Trung Hoa đã được nhân dân ta tiếp thu 

có chọn lọc để phát triển văn hóa dân tộc, cụ thể là: 

- Học hỏi một số phát minh kỹ thuật như làm giấy, chế tạo đồ thuỷ tinh,... 

- Tiếp thu một số lễ tết như tết Hàn thực, Đoan Ngọ, Trung thu nhưng có sự vận dụng cho phù 

hợp với văn hóa của người Việt 

- Tiếp thu Đạo giáo, có sự hòa nhập với tín ngưỡng dân gian 

- Tiếp thu chữ Hán, các quy tắc lễ nghĩa và cách đặt tên họ giống người Hán, tư tưởng gia 

trưởng, phụ quyền, nhưng vẫn giữ gìn truyền thống tôn trọng người già và phụ nữ. 
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- Đón nhận một số dòng Phật giáo, xuất hiện nhiều vị cao tăng nối tiếng đã sang kinh đô nhà 

Đường để giảng kinh cho vua Đường. 

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi Luyện tập và vận dụng bài 17 

1. Câu hỏi luyện tập trang 79 Sử 6 sgk Kết nối tri thức 

 Nhân dân ta đã làm gì để bảo vệ và phát triển văn hóa dân tộc trong hàng nghìn năm Bắc 

thuộc? 

Gợi ý trả lời:  

    Để bảo vệ và phát triển văn hóa dân tộc trong hàng nghìn năm Bắc thuộc, nhân dân ta luôn có 

ý thức giữ gìn nền văn hóa bản địa của mình: 

- Truyền dạy tiếng Việt cho con cháu, trong sinh hoạt hằng ngày vẫn nghe và nói hoàn 

toàn bằng tiếng mẹ đẻ. 

- Tiếp tục duy trì những tín ngưỡng truyền thống như: thờ cúng tổ tiên, thờ các vị thần tự 

nhiên, thờ thành hoàng làng ở đình làng,... 

- Những phong tục tập quán như búi tóc, xăm mình, nhuộm răng đen, ăn trầu, làm bánh 

chưng, bánh giầy,... vẫn được lưu truyền từ đời này qua đời khác. 

2. Câu hỏi vận dụng trang 79 Sử 6 sgk Kết nối tri thức 

 Hãy ra chỉ ra những phong tục của người Việt trong thời kì Bắc thuộc vẫn được duy trì 

đến ngày nay. 

Gợi ý trả lời:  

    Một số phong tục của người Việt trong thời kì Bắc thuộc vẫn được duy trì đến ngày nay: làm 

bánh chưng bánh giày, xăm mình, ăn trầu, thờ cúng tổ tiên,... 

-/- 

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

17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc trong thời kì Bắc thuộc 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 ! 
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