
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải bài 2-  Phần trắc nghiệm- trang 46 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Dựa vào nội dung bài 15 SGK  

Cách giải: 

- Câu đúng là: B, C, D, E 

B. Phong kiến phương Bắc đã chia nước ta thành ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. 

C. Trong thời kì Bắc thuộc, trồng lúa vẫn là nghề chính của nhân dân ta. 

BÀI 15: CHÍNH SÁCH CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ 

SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI ÂU LẠC 

CHƯƠNG 5: VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ THỨ X 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG - LỚP 6 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

 

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử. 

A. Trong hơn một nghìn năm Bắc thuộc, mở đầu là nhà Hán, kết thúc là nhà Đường đã áp đặt ách cai 

trị lên đất nước ta. 

B. Phong kiến phương Bắc đã chia nước ta thành ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. 

C. Trong thời kì Bắc thuộc, trồng lúa vẫn là nghề chính của nhân dân ta. 

D. Khuôn đúc đồng, gốm men, đất nung được tìm thấy ở Luy Lâu chứng tớ các nghề thủ công truyền 

thống tiếp tục phát triển trong thời kì Bắc thuộc. 

E. Thời Bắc thuộc, mâu thuẫn xã hội bao trùm là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ 

phương Bắc. 

 



 

 

D. Khuôn đúc đồng, gốm men, đất nung được tìm thấy ở Luy Lâu chứng tớ các nghề thủ công truyền thống 

tiếp tục phát triển trong thời kì Bắc thuộc. 

E. Thời Bắc thuộc, mâu thuẫn xã hội bao trùm là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương 

Bắc. 

- Câu sai là: A 

A. Trong hơn một nghìn năm Bắc thuộc, mở đầu là nhà Hán, kết thúc là nhà Đường đã áp đặt ách cai trị lên 

đất nước ta 

=> Kết thúc hơn 1000 năm Bắc thuộc là trận chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng của Ngô 

Quyền 

Loigiaihay.com 


