
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải bài 3-  Phần Tự luận- trang 50 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống  

 

 

 

 

Phương pháp:  

Dựa vào nội dung về các cuộc khởi nghĩa trong SGK và liên hệ bản thân.  

Cách giải: 

Sau khi chiếm được nước Âu Lạc, các triều đại phương Bắc đã tìm trăm phương ngàn kế để áp đặt ách cai trị 

đối với nước ta. Nhưng thực tế lịch sử đã chứng minh, nhân dân ta đồng lòng, quyết tâm giành lại chính 

quyền. Trong suốt thời kì Bắc thuộc, nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta đã bùng nổ, tiêu biểu là các 

cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...Cuộc khỏi nghĩa Hai 

Bà Trưng đã tạo tiền đề cho việc khôi phục nền độc lập, tự chủ của dân tộc sau này. Cuộc khởi nghĩa Bà 

Triệu làm thức tình ý thức dân tộc và tạo đà cho cuộc khởi nghĩa Lí Bí sau này. Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc 

Loan là cuộc khởi nghĩa lớn nhất đánh dấu mốc quan trọng trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Cuối cùng là cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng mở đường cho những thắng lợi to lớn về sau. Qua các cuộc nổi 

dậy liên tục của nhân dân chứng mình truyền thống đã trở thành như chân lí:“Việt Nam - một dân tộc không 

chịu cúi đầu. ” vì nền độc lập tự chủ của dân tộc. 
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BÀI 16: CÁC CUỘC KHỞI NGHĨA TIÊU BIỂU GIÀNH ĐỘC LẬP TRƯỚC THẾ KỈ X 

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 
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Dựa vào những kiến thức đã học, em hãy viết một đoạn vẫn (khoảng 10 - 15 câu) để bày tỏ suy nghĩ của 

mình về chủ đề: “Việt Nam - một dân tộc không chịu cúi đầu”. 


