
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải bài 3 trang 10 sách bài tập Lịch sử 6- Chân trời sáng tạo. 

 

 

Phương pháp:  

BÀI 2:  THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ 

CHƯƠNG 1: TẠI SAO CẦN HỌC LỊCH SỬ? 

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

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

 

Để có được một bức tranh toàn cảnh về quá khứ, chúng ta cần đặt những sự kiện đã xảy ra theo 

một trình tự thời gian - từ sự kiện sớm nhất đến sự kiện gần đây nhất - gọi là sơ đổ dòng thời gian. 

Ví dụ dưới đây cho chúng ta thấy cách thiết kế sơ đồ dòng thời gian các giai đoạn lịch sử khác 

nhau và những đặc điểm căn bản nhất của một sơ đồ dòng thời gian. 

 

Em hãy tính khoảng thời gian (theo thế kỉ và theo năm) của các sự kiện ghi trên sơ đồ so với thời 

điểm hiện tại. 

 

 

 



 

 

Xác định năm hiện tại là năm 2021 

Xác định được một thế kỉ là 100 năm 

Xác định được một thiên niên kỉ là 1000 năm  

Cách giải: 

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 cách ngày nay: 2021- 40= 1981 năm tức là cách ngày nay hơn 19 thế kỉ, 

cách ngày nay hơn 1 thiên niên kỉ. 

Khởi nghĩa Bà Triệu năm 248: 2021-248= 1773 năm tức là cách ngày nay hơn 17 thế kỉ, cách ngày nay hơn 

1 thiên niên kỉ. 

Khởi nghĩa Lý Bí năm 542: 2021-542= 1479 năm tức là cách nay hơn 14 thế kỉ và cách ngày nay hơn 1 

thiên niên kỉ. 

Ngô Quyền và chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938: 2021-938= 1083 năm tức là cách 

ngày nay hơn 10 thế kỉ và hơn 1 thiên niên kỉ.  
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