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BÀI 16:  CHÍNH SÁCH CAI TRỊ CỦA PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ SỰ CHUYỂN 

BIẾN CỦA VIỆT NAM THỜI KÌ BẮC THUỘC 

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

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ – CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - LỚP 6 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

 

Em hãy lựa chọn và khoanh tròn vào chữ cái ứng với câu trả lời mà em cho là đúng. 

1. Trong tổ chức cai trị, chính sách của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước Âu 

Lạc là gì? 

A. Chia đất nước ta thành các quận, cử quan lại đến cai trị. 

B. Chiếm đoạt ruộng đất, bắt dân ta cống nạp sản vật quý, hương liệu, vàng bạc,... 

C. Tăng cường thuế khoá và lao dịch nặng nề. 

D. Tìm cách xoá bỏ những phong tục tập quán của người Việt. 

2. Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thi hành chính sách độc quyên về 

A. ruộng đất.                                               C. thu thuế. 

B. muối, sắt.                                                D. thương nghiệp. 

3. Chính quyền đô hộ phương Bắc truyền bá Nho giáo, tư tưởng lễ giáo phong kiến Trung Quốc 

vào Việt Nam nhằm mục đích gì? 

A. Để khai hoá văn minh cho dân tộc ta. 

B. Để đào tạo ra tầng lớp người tài, phục vụ cho chính quyền đô hộ. 

 

 



 

 

 

C. Để phát triển văn hoá Hán trên lãnh thổ nước ta. 

D. Để nô dịch và đồng hoá nhân dân ta.  

4. Mâu thuân bao trùm trong xã hội nước ta thời Bắc thuộc là 

A. mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ. 

B. mâu thuẫn giữa nhân dân ta với quý tộc người Việt. 

C. mâu thuẫn giữa quý tộc Việt với chính quyền đô hộ. 

D. mâu thuẫn giữa nông dân Việt với chính quyền đô hộ. 

 

Phương pháp:  

Dựa vào thông tin trang 83, 84 SGK 

Cách giải: 

1. Chọn A. 

Trong tổ chức cai trị, chính sách của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước Âu Lạc là chia đất 

nước ta thành các quận, cử quan lại đến cai trị. 

2. Chọn B. 

Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thi hành chính sách độc quyên về muối, sắt. 

3.  Chọn D. 

Chính quyền đô hộ phương Bắc truyền bá Nho giáo, tư tưởng lễ giáo phong kiến Trung Quốc vào Việt Nam 

nhằm mục đích nô dịch và đồng hoá nhân dân ta. 

4.  Chọn A. 

Mâu thuân bao trùm trong xã hội nước ta thời Bắc thuộc là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền đô 

hộ. 
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