
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải bài 3- Phần Tự luận- trang 47 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Tính cách và cách thức cai trị dủa một số viên quan đứng đầu chính quyền đó hộ các cấp của phong kiến 

phương Bắc được thể hiện qua những từ/cụm từ nào trong đoạn tư liệu trên. 

Phương pháp: 

Dựa vào nội dung đoạn văn, tìm ra những từ khóa nổi bật cho thấy tính cách của các quan nhà Hán như: 

"tham lam, tàn bạo", "hại dân chúng", "mất lòng dân", "hà khắc", v.v... 

Cách giải: 

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 đọc một số tự liệu khắc hoa chân dụng của các viên quan cai trị đứng đầu các chính quyền đô hộ 

các cấp của phong kiến phương Bắc dưới đây và thực hiện các yêu cầu sau: 

 



 

 

Những từ/cụm từ thể hiện tính cách và cách thức cai trị của một số quan lại đứng đầu chính quyền đô hộ các 

cấp của phong kiến phương Bắc: 

- Thái thú Tô Định: “tham lam, tàn bạo”, “thấy tiền thì giương mất lên” 

- Thái thủ Tôn Tư (nhà Ngô): “tham bạo, làm hại đân chúng”. 

- Thứ sử Tiêu Tư (nhà Lượng): “tàn bạo, khắc nghiệt”. 

- Đô hộ An Nam Lý Tượng Cổ (nhà Đường): “tham bạo, hà khắc, mất lòng dân chúng” 

- Tiết độ sử Thái Kinh (nhà Đường): “hà khác thâm hại" 

3.2 Từ đó chỉ ra điểm giống nhau trong cách thức cai trị của các quan viên đứng đầu chính quyền đô hộ. 

Phương pháp: 

Dựa vào các nội dung đoạn văn và tìm ra điểm chung.  

Cách giải 

Điểm giống nhau trong cách thức cai trị của các quan viên đứng đầu chính quyền đô hộ: Đều thể hiện bản 

chất tham lam, hà khắc, tàn bạo trong cai trị nhân dân ta của các viên quan cai trị phương Bắc. 
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