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Nhà Lý & Thành Thăng Long 

Lý Thái Tổ-Vua đầu tiên đời Nhà Lý- là một ông 
vua tốt rất chuộng đạo Phật. Trong lúc di chuyển 
kinh đô về Đại La Thành, ông thấy rồng vàng 
hiện ra nên đặt tên thành là Thăng Long, có 
nghĩa là rồng bay lên. Thành Thăng Long là Hà 
Nội bây giờ.Trong các đời vua Lý kế tiếp Khổng 
học và Phật học phát triển mạnh. Vua cho xây 
Văn miếu thờ đức Khổng Tử cùng hàng ngàn 
chùa chiền trong đó có chùa Một Cột nổi tiếng ở 
Hà Nội. 





Chùa một cột xây từ thời Lý, đã được trùng tu nhiều lần 
 



Văn miếu thành Thăng Long 



Phạt Tống, bình Chiêm 
Nhà Tống bên Tàu lại uy hiếp nước ta, vua Lý 
Thái Tổ sai ông Lý Thường Kiệt đem quân vây 
đánh Khâm châu và Ung châu. Quân ta đại 
thắng trở về. Sau quân Tống hợp với Chiêm 
Thành và Thủy Chân Lạp đánh phá nước ta. Ông 
Lý Thường Kiệt lại đem quân đánh Tống, bình 
Chiêm giữ yên bờ cõi. 





Nhà Lý diệt vong 
 
 
Năm 1225 vua Lý Huệ Tông truyền ngôi cho con 
là công chúa Lý Chiêu Hoàng lúc còn nhỏ tuổi 

nên bị Trần Thủ Độ lập mưu cho công chúa lấy 
cháu của y là Trần Cảnh. Sau Trần Thủ Độ ép 
công chúa nhường ngôi cho chồng. Nhà Lý mất 
ngôi tư`đó. 





Nhà Trần 
Trần Cảnh lên ngôi vua, lấy hiệu là Trần Thái Tông. 
Triều đình bị Trần Thủ Độ khống chế làm nhiều 
điều bạo ngược, tàn ác. Trần Thủ Độ tìm cách 
tiêu diệt dòng họ Lý, bắt dân chúng họ Lý đổi 
thành họ Nguyễn. 





Tuy nhiên đời Trần Thái Tông và các vua kế 
tiếp thực hiện rất nhiều cải tổ tốt đẹp trong xã 
hội, như đặt ra thi Tiến sĩ để chọn nhân tài 
giúp nước. Luật pháp cũng rất nghiêm minh, 
ai ăn cắp thì bị đánh bằng roi hay bị chặt tay. 





Năm 1257: Quân Mông Cổ chiếm hết nước 
Tàu rồi đem quân sang đánh nước ta và 
chiếm được thành Thăng Long. Được ít lâu bị 
quân ta phản công, quân Mông Cổ thua to 
phải rút về nước. 





Nước ta sang cầu hòa với Mông Cổ, 
nhưng người Mông Cổ vẫn mưu tính 
xâm chiếm nước ta. Vua quan nước ta 
hiểu được ý đồ xâm lăng của Mông Cổ 
nên lúc nào cũng tuyển dụng và huấn 
luyện quân binh, sẵn sàng chống giặc. 





Đời vua Trần Nhân Tông, vua Nguyên 
của Mông Cổ sai thái tử Thoát Hoan đem 
các tướng Toa Đô và Ô Mã Nhi cùng đại 
quân sang đánh nước ta. Vua Nhân Tông 
triệu tập hội nghị Diên Hồng để hỏi ý 
kiến quốc dân. Các vị bô lão đều đồng 
thanh quyết chiến. Vì biết tôn trọng 
người dân, vua quan nhà Trần được dân 
chúng đồng thanh ủng hộ, tạo một sức 
mạnh chưa từng có trong lịch sử. 

Hội Nghị Diên Hồng 





Trần Quốc Toản là một cậu bé con quan, vì 
mới 16 tuổi nên cậu không được vào dự hội 
nghị Diên Hồng. Cậu đứng bên ngoài, nghe 
nói về sự tàn ác của quân Mông Cổ và nghe 
tiếng dân reo hò quyết chiến, cậu bóp nát 
một trái cam trong tay lúc nào không hay. 
Trở về, cậu chiêu mộ được hơn 1000 nghĩa 
quân trẻ tuổi, lập thành một đội binh riêng 
đánh giặc giúp vua, lập được nhiều chiến 
công hiển hách. 

Trần Quốc Toản: 
Còn trẻ tuổi mà biết yêu nước 





Ông Phạm Ngũ Lão là một thanh niên yêu nước, ngày 
ngày luyện tập võ nghệ, chờ thời cơ giúp nước. Khi quân 
Nguyên xâm chiếm nước ta, ông rất đỗi lo âu. Một hôm 
ông ngồi đan sọt bên đường thì đại quân của Hưng Đạo 
Vương đi đến. Ông mải mê suy nghĩ việc quân binh mà 
không nghe tiếng quân lính la hét dọn đường. Một người 
lính đến chích giáo vào đùi ông đến chảy máu mà ông 
vẫn chưa hay. Đức Trần Hưng Đạo thấy lạ hỏi ông về 
binh pháp và võ nghệ, ông đối đáp trôi chảy, nên Trần 
Hưng Đạo thu nạp ông làm tướng. Về sau, ông đánh 
giặc rất giỏi lập nhiều chiến công hiển hách. 

Phạm Ngũ Lão: 
 Ngồi đan sọt mà lo việc nước 
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