
 

Bài 4 

 TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN 

 

I. Mục tiêu bài:  

1. Kiến thức: Giúp HS nắm: 

-  Sự ra đời xã hội phong kiến phong kiến ở Trung Quốc. 

- Tên gọi & thứ tự của các triều đại PK ở Trung Quốc. 

- Tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến Trung Quốc. 

2. Kĩ năng: 

- Biết lập bảng niên biểu thứ tự của các triều đại PK Trung Quốc. 

- Bước đầu biết vận dụng phương pháp lịch sử để hiểu & phân tích các chính sách XH của 

mỗi triều đại cùng những thành tựu văn hoá. 

3. Tư tưởng, thái độ: 

  Trung quốc là một quốc gia lớn, điển hình ở phương Đông, đồng thời là một quốc láng 

gièng gần gũi với Việt Nam, có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển của VN. 

II. Chuẩn bị: 

- GV:Bản đồ Trung Quốc thời PK. 

- Trò: Học bải cũ & soạn bài mới theo yêu cầu của GV. 

III. Hoạt động dạy & học: 

1. Mở đầu 6p 

- Nêu nguyên nhân, nội dung, ý nghỉa của PTVH phục hưng? 

- Nêu nguyên nhân, diễn biến, kết quả của phong trào cải cách tôn giáo?  

GV sử dụng bản đồ Trung Quốc thời PK để giới thiệu bài: TQ là một quốc gia rộng lớn, phì 

nhiêu. Người TQ đã XD nên nhà nước đàu tiên của mình từ 2000 năm TCN, rồi mở rộng 

xuống phía nam. Sự hình thành nhà nước PKTQ ntn? Tổ chức bộ máy nhà nước ra sau. Thầy 

trò chúng ta tìm hiểu ở bài 4. 

2. Hình thành kiến thức mới: 32p 

 

Nội dung bài Hoạt đông thầy Hoạt động trò 

Hoạt động 1:12p  

Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu được sự ra đời của XHPK ở TQ. 

1.Sự hình thành xã hội 

phong kiến ở Trung Quốc: 

- 2000 TCN, nhà nước hình 

thành ở vùng đồng bằng 

Hoa Bắc do sông Hoàng 

Hà tạo nên. 

- Công cụ sắt ra đời -> 

năng suất tăng -> xã hội 

biến đổi sâu sắc. 

- Hình thành giai cấp địa 

chủ và nông dân  

=> Quan hệ sản xuất phong 

kiến hình thành. 

Yêu cầu học sinh đọc thông 

tin. 

 

? Em hãy trình bày quá trình 

hình thành nhà nước TQ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh đọc thông tin 

 

 

- Xã hội PK hình thành từ TK 

III TCN, thời Tần quan lại & 

nông dân giàu chiếm nhiều 

ruộng có quyền lực trở thành 

địa chủ; Nhiều nông dân mất 

ruộng, phải nhận ruộng của 

địa chủ trở thành tá điền, phải 

mộp một phần hoa lợi cho địa 

chủ gọi là địa tô. XHPK 

Trung Quốc được xác lập 

 



  

- Những tiến bộ trong SX 

như: kĩ thuật canh tác mới, 

giao thông & thuỷ lợi,.việc 

xuất hiện công cụ bằng sắt & 

tác dụng củ nó làm cho năng 

suất lao động tăng, làm cho 

XH biến đổi: giai cấp địa 

chủ xuất hiện, nông dân bị 

phân hoá như bị chia ra làm 

3 bộ phận: địa chủ, nông dân 

tự canh, nông dân lĩnh canh. 

 

? Em hiểu thế nào là địa 

chủ? 

 

? Thế nào là nông dân tự 

canh, nông dân lĩnh canh? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trả lời theo thông tin SGK 

 

 

 

- Trả lời theo thông tin SGK 

 

 

Hoạt động 2:10p 

Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được xã hội TQ thời phong kiến. 

2. Xaõ hoâïi Trung Quoác thôøi 

Taàn-Haùn 

a. Thôøi Taàn: 

- Chia đất nước thành các 

quận, huyện và cử quan lại 

đến cai trị 

- Thống nhất đo lường, tiền 

tệ và pháp luật...trong cả 

nước 

- Gây chiến tranh mở rộng 

lãnh thổ. 

 

 

b. Thôøi Haùn: 

- Xóa bỏ các chính sách hà 

khắc. 

- Chú trọng phát triển kinh 

tế. 

- Thực hiện chiến tranh 

xâm lược. 

 

     

 

Hoûi: Trình baøy nhöõng neùt 

lôùn trong chính saùch ñoái noäi 

cuûa nhaø Taàn? 

 

 

 

Hoûi: Keå teân moät soá coâng 

trình maø Taàn Thuyû Hoaøng 

xaây döïng. 

 

Gv cho Hs xem coâng trình 

Vaïn Lí Tröôøng Thaønh maø 

Taàn Thuyû Hoaøng baét nhaân 

daân xaây döïng. 

 

 Hoûi: Em coù nhaän  xeùt gì veà 

nhöõng töôïng goám trong 

hình 8 SGK? 

Giaûng: Vôùi chính saùch taøn 

 

 

 

TL: HS trình baøy theo SGK 

 

 

 

 

TL:+Vaïn Lí Tröôøng Thaønh 

       + Cung A phoøng . 

       + Laêng Li Sôn. 

 

Hs xem coâng trình Vaïn Lí 

Tröôøng Thaønh  

 

 

 

TL: Raát caàu kì ,gioáng ngöôøi 

thaät,soá löôïng lôùn …-> theå 

hieän quy quyeàn cuûa Taàn 



 baïo khieán nhaân daân noåi daäy 

laät ñoå nhaø Taàn 

-> Nhaø Haùn ñöôc thaønh laäp. 

 

Hoûi: Nhaø Haùn ban haønh 

nhöõng chính saùch gì? 

 

 

 

Hoûi: Em haõy so saùnh thôøi 

gian toàn taïi cuûa nhaøTaàn so 

nhaø Haùn? Vì sao laïi coù söï 

cheânh leäch ñoù? 

 

Hoûi: Taùc duïng cuûa nhöõng 

chính saùch ñoù tôùi xaõ hoâò 

phong kieán Trung Quoác? 

 

Thuyû Hoaøng. 

 

 

 

 

TL: Giaûm thueá,lao dòch ,xoaù 

boû söï haø khaéc cuûa phaùp 

luaät,khuyeán khích noâng daân 

caøy vaø khaån hoang… 

TL: + Nhaø Taàn 15 naêm 

        + Nhaø Haùn 426 naêm. 

Vì nhaø Haùn ban haønh caùc 

chính saùch phuø hôïp vôùi daân. 

 

TL: Kinh teá phaùt trieån,xaõ 

hoäi oån ñònh -> theá nöôùc 

vöõng vaøng… 

                     

Hoạt động 3:10p 

Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được xã hội TQ ở thời đường thịnh vượng như thế nào? 

3. Söï thònh vöôïng cuûa 

Trung Quoác döôùi thôøi 

Ñöôøng 

a. Đối nội 
- Hoàn thiện bộ máy nhà 

nước 

- Mở khoa thi chọn nhân 

tài 

- Giảm tô thuế, phép quân 

điền 

- Phát triển nông nghiệp. 

b. Đối ngoại:  

- Tiến hành chiến tranh 

xâm lược  

- Đất nước cường thịnh 

nhất Châu Á.  

 
 

 

 

Hoûi: Chính saùch ñoái noäi cuûa 

nhaø Ñöôøng coù gì ñaùng chuù 

yù? 

 

 

 

 

Hoûi: Theá naøo laø cheá ñoä 

quaân ñieàn? 

 

Hoûi: Taùc duïng cuûa nhöõng 

chính saùch ñoù? 

 

 

Hoûi: Trình baøy chính saùch 

ñoái ngoaïi cuûa nhaø Ñöôøng? 

 

Hoûi: Söï cöôøng thònh cuûa 

Trung Quoác thôøi Ñöôøng 

bieåu hieän ôû nhöõng maët naøo? 

TL: Ban haønh nhieàu chính 

saùch ñuùng ñaén: cai quaûn 

vuøng xa, môû nhieàu khoa thi, 

chia ruoäng ñaát cho noâng 

daân, 

khuyeán khích saûn xuaát… 

 

TL:Laáy ruoäng coâng vaø 

ruoäng boû hoang chia cho 

noâng daân. 

TL: Kinh teá phaùt trieån ñaát 

nöôùc phoàn vinh. 

 

 

TL: Môû roäng laõnh thoå baèng 

chieán tranh ( Noäi Moâng, 

Trieàu Tieân,…) 

TL:+ Ñaát nöôùc oån ñònh . 

       + Kinh teá phaùt trieån. 

       + Bôø coûi ñöôïc môû roäng 



Hoûi: Em coù nhaän xeùt gì veà 

cheá ñoä phong kieâùn Trung 

Quoác döôùi thôøi Ñöôøng? 

 TL: Laø quoác gia phong kieán 

cöôøng thònh nhaát ôû Ñoâng 

Nam AÙ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Hoạt động luyện tập:5’ 
- Em hãy trình bày quá trình hình thành nhà nước TQ? 

- Tổ chức bộ máy nhà nước TQ ở các thời: Tần, Hán ra sau?                                                 - 

- XH PK Trung Quốc đã được hình thành dần từ khi nào? 

A. TK III TCN.  B. TK X TCN. C. 2000 năm TCN.  D.171 TCN. 

4. Hoạt động vận dụng:1p 

     Bộ máy nhà nước của TQ thời PK được tổ chức như thế nào? 

5. Hoạt động hướng dẫn học tập: 1’  

- Học mục I bài 4 theo những câu hỏi sau: 

+ Giai cấp địa chủ & nông dân tá điền của XHPK Trung Quốc được hình thành ntn? 

- Đọc và soạn mục II, III,bài 4 như sau: 

+ Tình hình kinh tế Trung Quốc qua các các triều đại: Tần-Hán, Đường, Tống, Minh-Thanh. 

+ Thành tựu về văn hoá như về:  Tư tưởng; Văn học: Sử học; Nghệ thuật kiến trúc của TQ 

thời PK. 

 
 


