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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I 

MÔN LỊCH SỬ - LỚP 10 (2018-2019) 

PHẦN 1: NỘI DUNG ÔN TẬP 

 I. Trắc nghiệm (8,0 điểm). 

- Tham khảo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm trên trang web của nhà trường   

- Nội dung:  

Bài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thuỷ  

Bài 2. Xã hội nguyên thuỷ.  

Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông 

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma.  

Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến. 

Bài 6. Các quốc gia Ấn và văn hoá truyền thống Ấn Độ 

Bài 7. Sự phát triển lịch sử và nền văn hoá đa dạng của Ấn Độ  

Bài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á.  

Bài 9. Vương quốc Campuchia và Vương quốc Lào. 

Bài 10. Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu 

LSĐP: Đà Nẵng từ khởi thủy đến giữa thế kỉ XIX  

II. Tự luận (2,0 điểm)  

* Nội dung chủ yếu  

Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến. 

- Trung Quốc thời Tần Hán 

- Trung Quốc thời Minh, Thanh 

Bài 7. Sự phát triển lịch sử và nền văn hoá đa dạng của Ấn Độ 

- Vương triều Hồi giáo Đê-li 

Bài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á. 

- Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.  

Bài 10. Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu 

- Xã hội phong kiến Tây Âu 

LSĐP: Đà Nẵng từ khởi thủy đến giữa thế kỉ XIX  

- Đà Nẵng trở thành bộ phận lãnh thổ của Đại Việt. 

- Quần đảo Hoàng Sa – vùng lãnh thổ thiêng liêng của Đại Việt.  
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PHẦN 2: ĐỀ TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO  

I. Bài 1 -  Bài 7 

Câu 1. Khoảng 6 triệu năm trước đây, đã diễn ra hiện tượng lịch sử? 

A. Người vượn cổ xuất hiện.  

B. Người vượn cổ chuyển biến thành người tối cổ.  

C. Thời kỳ đồ đá cũ chyển sang thời kỳ đồ đá mới.  

D. Con người bước vào thời kỳ cách mạng đá mới  

Câu 2. Di cốt người tối cổ chủ yếu được tìm thấy ở những khu vực?  

A. Đông Phi, Tây Á, Bắc Kinh.  

B. Tây Á, Gia Va, Bắc Kinh.  

C. Đông Phi, Gia Va, Bắc Kinh.  

D. Đông Phi, Bắc Kinh, Ấn Độ . 

Câu 3. Óc sáng tạo đầu tiên của người được thể hiện trong lĩnh vực?  

A. Làm đồ gốm.  

B. Sáng tạo chữ viết.  

C. Tạo ra lửa.  

D. Chế tạo công cụ lao động.  

Câu 4. Bước nhảy vọt đầu tiên trong quá trình tiến hóa của loài người?  

A. Người vượn cổ xuất hiện.  

B. Từ vượn cổ chuyển biến thành người tối cổ.  

C. Từ người tối cổ chuyển biến thành người tinh khôn.  

D. Từ người tối cổ chuyển biến thành người hiện đại.  

Câu 5. Nguyên nhân dẫn đến xuất hiện tư hữu là ?  

A. Do xuất hiện công cụ lao động bằng kim loại.  

B. Do xuất hiện sản phẩm thừa thường xuyên.  

C. Do những người có quyền chiếm sản phẩm thừa làm của riêng.  

D. Cả 3 đáp án trên.  

Câu 6. Nguyên tắc vàng trong xã hội nguyên thủy được thể hiện?  

A. Sự hợp tác lao động của nhiều người.  

B. Sự hưởng thụ bằng nhau.  

C. Sự công bằng và bình đẳng.  

D. Mọi người đều phải lao động.  

Câu 7. Công cụ bằng kim loại xuất hiện có ý nghĩa với người nguyên thủy?  

A. Con người đã khai phá những vùng đất mà trước đây chưa khai phá nổi.  

B. Con người có thể làm ra một lượng sản phẩm thừa thường xuyên để nuôi sống mình.  

C. Con người bắt đầu biết khai thác từ tự nhiên cái cần thiết cho cuộc sống của mình.  

D. Cả 3 đáp án trên.  

Câu 8. Tư hữu xuất hiện đã dẫn đến sự thay đổi trong XH nguyên thủy?  

A. Những người có chức phận, chiếm đoạt sản phẩm thừa làm của riêng, quan hệ cộng đồng bị 

phá vỡ.  

B. Đàn ông làm các công việc nặng nhọc và giữ vai trò trụ cột trong gia đình, gia đình phụ hệ 

xuất hiện.  

C. Xuất hiện kẻ giàu người nghèo, xã hội bắt đầu phân chia giai cấp.  

D. Cả 3 đáp án trên.  
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Câu 9: Cư dân khu vực nào tiên phong sử dụng đồ sắt đầu tiên?  

A. Ai Cập.  

B. Cư dân Tây Á và Nam Châu Âu.  

C. Cư dân Ấn Độ.  

D. Cư dân Trung Quốc.  

Câu 10. Các quốc gia cổ đại phương Đông sớm sử dụng những công cụ gì để sản xuất nông 

nghiệp trong thời cổ đại?  

A. Công cụ bằng tre, gỗ, đá  

B. Công cụ bằng đồng.  

C. Công cụ bằng săt.  

D. Câu A và B đúng.  

Câu 11. Các quốc gia cổ đại phương đông được hình thành ở đâu?  

A. Vùng rừng núi.  

B. Vùng trung du.  

C. Ở lưu vực các con sông lớn.  

D. Vùng nông thôn.  

Câu 12. Vì sao các quốc gia cổ đại phương Đông xuất hiện sớm hơn các quốc gia cổ đại phương 

Tây ?  

A. Ở phương Đông xuất hiện công cụ bằng kim loại sớm.  

B. Ở phương Đông có nhiều sông, núi đồi thích nghi với đời sống con người.  

C. Ở phương Đông có điều kiện tự nhiên thuận lợi.  

D. Cả ba ý trên đều đúng.  

Câu 13. Do đâu người phương Đông phải liên kết với nhau trong các công xã?  

A. Do nhu cầu chống lại thiên tai.  

B. Do nhu cầu chăn nuôi.  

C. Do nhu cầu mở rộng diện tích canh tác.  

D. Do nhu cầu sản xuất nông nghiệp.  

Câu 14. Các quốc gia cổ đại phương Đông hìnhthành trong koảng thời gian nào?  

A. Khoảng thiên niên kỉ IV-III TCN.  

B. Khoảng thiên niên kỉ IV-III.  

C. Khoảng thiên niên kỉ III-IV TCN.  

D. Khoảng thiên niên kỉ V-IV TCN. 

Câu 15. Trong các quốc gia cổ đại phương Đông: Trung Quốc, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Ai Cập, 

những quốc gia nào được hình thành sớm nhất?  

A. Ấn Độ.  

B. Ai Cập, Lưỡng Hà.  

C. Trung Quốc.  

D. Ai Cập, Ấn Độ.  

Câu 16. Lực lượng đông đảo nhất và là thành phần sản xuất chủ yếu của xã hội cổ đại phương 

Đông là tầng lớp nào?  

A. Nô lệ.  

B. Nông dân tự do.  

C. Nông dân công xã.  

D. Nông nô.  
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Câu 17. Trong lĩnh vực Toán học thời cổ đại phương Đông, cư dân nước nào thạo về số học? Vì 

sao?  

A. Trung Quốc vì phải tính toán xây dựng các công trình kiến trúc.  

B. Lưỡng Hà, vì phải buôn bán xa.  

C. Ai Cập, vì phải đo diện tích phù sa bồi đắp.  

D. Ấn Độ, vì phải tính thuế.  

Câu 18. Đất đai Địa Trung Hải chủ yếu là:  

A. Đất đồi núi, không mùa mỡ, khô và rắn.  

B. Đất phù sa mềm.  

C. Đất vùng trung du, hơi khô.  

D. Tất cả câu trên đều sai.  

Câu 19. Cư dân vùng Địa Trung Hải đã biết chế tạo công cụ bằng sắt vào khoảng thời gian nào?  

A. TNK I TCN.  

B. TK I.  

C. TNK II TCN.  

D. TK III TCN.  

Câu 20. Hàng hóa quan trọng bậc nhất của vùng của Địa Trung Hải là:  

A. Lúa mì.  

B. Sản phẩm thủ công nghiệp.  

C. Thuyền bè.  

D. Nô lệ.  

Câu 21. Đồng tiền có hình chim cú là đồng tiền của: 

A. Rô ma.  

B. A ten.  

C. Pi rê.  

D. Hi Lap. 

Câu 22. Người Hi Lạp và Rô ma đã có một phát minh và cống hiến lớn cho loài người là:  

A. Hệ thống chử cái.  

B. Những hiểu biết về biển.  

C. Tìm ra lửa.  

D. phát minh ra thuốc súng.  

Câu 23. Giá trị lớn nhất của những vở kịch thời Hi Lạp cổ đại là:  

A. Đề cao giá trị khoa học.  

B. Đề cao giá trị truyền thống.  

C. Đề cao cuộc đấu tranh giữa người với tự nhiên.  

D. Đề cao tính nhân đạo.  

Câu 24. Người Hi Lạp cho rằng:  

A. Trái đất chuyển động quanh mặt trăng.  

B. Trái đất chuyển động quanh mặt trời.  

C. Mặt trời chuyển động quanh trái đất.  

D. Mặt trời, mặt trăng chuyển động quanh trái đất.  

Câu 25. Hômerơ là nhà thơ nổi tiếng của nước nào?  

A. Hi Lạp.  

B. Ấn Độ.  

C. Rô ma.  
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D. Ba Tư.  

Câu 34. Vào đầu công nguyên đất nước Ấn Độ được thống nhất và bước vào thời kì phát triển 

cao, đặc sắc dưới vương triều ?  

A. Asôca.  

B. Gúpta.  

C. Hậu Gúpta.  

D. Sítđácta.  

Câu 35. Nét đặc sắc nổi bật của vương triều Gúpta?  

A. Tổ chức kháng cự chống quân xâm lấn.  

B. Thống nhất đất nước.  

C. Sự định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ.  

D. Sáng lập và phát triển đạo phật.  

Câu 36. Tôn giáo bắt nguồn từ những tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn Độ là: 

A. Đạo Phật.  

B. Đạo Hin đu.  

C. Đạo Hồi.  

D. Đạo Bà la môn. 

Câu 37. Chữ viết được dùng phổ biến dưới thời Gúpta là kiểu chữ?  

A. Chữ Brahmi.  

B. Chữ cổ vùng sông Ấn.  

C. Chữ phạn (sanskrit).  

D. Chữ Magađa.  

Câu 38. Vương triều hồi giáo Đêli được thành lập và tồn tại trong khoảng thời gian nào?  

A. 1260-1526.  

B. 1206-1526.  

C. 1206-1256.  

D. 1602-1626.  

Câu 39. Thời kì cuối cùng của chế độ phong kiến Ấn Độ là vương triều nào?  

A. Vương triều Mogôn.  

B. Vương triều Đêli.  

C. Vương triều Acơba.  

D. Vương triều Sahanghia.  

Câu 40. Dưới vương triều Mogôn, vị vua được xem là anh hùng dân tộc, là đấng chí tôn có tên là 

gì?  

A. Vua Timualeng.  

B. Vua Babua.  

C. Vua Acơba.  

D. Vua Mogôn.  

II. Bài 12 đến Bài 20 + Bài 3 - Lịch sử Đà Nẵng 

Câu 1. Đà Nẵng bắt đầu trở thành bộ phận của lãnh thổ Đại Việt vào năm 

A. 1604, khi Nguyễn Hoảng chia lại các đơn vị hành chính. 

B. 1306 khi vua Trần gả công chúa Huyền Trân cho vua Champa.  

C. 1558, khi Nguyễn Hoàng được triều đình cử vào Nam trấn thủ Thuận Hóa - Quảng Nam. 

D.1471, khi vua Lê Thánh Tông thực hiện cải cách hành chính trong cả nước. 



6 
 

Câu 2. Thời Nguyên thủy - Đà Nẵng là vùng đất ven biển miền Trung thuộc văn hoá nào sau 

đây: 

A. Văn hoá Sa huỳnh. 

B. Văn hóa Ngườm - Sơn vi. 

C. Văn hóa Đông Sơn. 

D. Văn hóa Óc eo. 

Câu 3. Việc xác lập và thực thi chủ quyền của quốc gia Đại Việt trên hai quần đảo Hoàng Sa - 

Trường Sa ở Biển Đông được ông cha ta tiến hành từ 

A. thời nhà Lý, khi nước ta bước vào thời phong kiến độc lập. 

B. TK XVI - XVII khi các chúa Nguyễn ở Đàng trong cho xây dựng các đội thuyền, mở cửa 

buôn bán với nước ngoài. 

C. thời Hùng Vương, trải qua các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê.....đến triều Nguyễn. 

D. TK XVII- đến TK XIX, ông cha ta đã xác lập và thực thi chủ quyên đây bằng việc cắm mốc, 

vẽ bản đồ. 

Câu 4. Sự phát triển của các ngành kinh tế là cơ sở cho sự ra đời của hàng loạt các quốc gia nhỏ 

ở Đông Nam Á. Sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á còn gắn liền với tác động về 

mặt kinh tế và ảnh hưởng của văn hóa 

A. Trung Quốc. 

B. Ấn Độ. 

C. Tây Ban Nha. 

D. Bồ Đào Nha. 

Câu 5. Từ TK VII - TK X ở khu vực Đông Nam Á đã hình thành một số quốc gia lấy bộ tộc đông 

nhất làm nòng cốt thường được gọi là 

A. Các quốc gia phong kiến dân tộc. 

B. Các quốc gia phong kiến bộ tộc. 

C. Các quốc gia phong kiến chủng tộc. 

D. Các quốc gia phong kiến sắc tộc. 

Câu 6. Thời kì phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á khoảng từ  

A. nửa sau TK XI - đến nửa đầu TKXVII. 

B. nửa sau TK XVI-đến nửa đầu TK XVIII. 

C. nửa sau TK X- đến nửa đầu TK XVIII. 

D.TK X đến TK XVIII. 

Câu 7. Cùng với sự phát triển kinh tế và với quá trình xác lập các quốc gia dân tộc thì 

A. kinh tế dân tộc cũng được hinh thành. 

B. chính trị dân tộc cũng được hình thành. 

C. quân đội dân tộc cũng được hình thành. 

D. văn hoá dân tộc cũng được hình thành. 

Câu 8. Vương quốc Campuchia được hình thành vào khoảng thời gian nào? 

A. Vào khoảng thế kỉ III. 

B. Vào khoảng thế kỉ IV. 

C. Vào khoảng thế kỉ V. 

D. Vào khoảng thế kỉ VI. 

Câu 9. Vì sao đến năm 1432, người Khơ-me phải bỏ Ăng-co về phía Nam Biển Hồ? 

A. Vì bị người Thái chiếm phía Tây Biển Hồ. 

B. Vì phía Nam Biển Hồ là vùng đất trù phú. 

C. Vì bị người Mã Lai xâm chiếm phía Tây Biển Hồ. 
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D. Phía Tây Biển Hồ là vùng đất của Chăm-pa phải trả lại. 

Câu 10. Thời kì phát triển của vương quốc Campuchia kéo dài từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV còn gọi 

là thời kì gì?  

A. Thời kì thịnh đạt. 

B. Thời kì hoàng kim. 

C. Thời kì Ăng-ko. 

D.Thời kì Bay-on. 

Câu 11. Vương quốc Lan Xang bước vào thời kì thịnh vượng vào thế kỉ nào? 

A. Vào khoảng thế kỉ XIV- XV. 

B. Vào khoảng thế kỉ XV- XVI. 

C. Vào khoảng thế kỉ XVI- XVII. 

D. Vào khoảng thế kỉ XV- XVII. 

Câu 12. Từ thế kỉ XIII, tôn giáo nào được truyền bá vào nước Lào? 

A. Phật giáo đại thừa. 

B. Ấn Độ giáo. 

C. Phật giáo tiểu thừa. 

D. Kitô giáo. 

Câu 13. Công trình kiến trúc nổi tiếng của Lào là gì? Được xây dựng vào năm nào? 

A. Ăng-co Vat, năm 1566. 

B. Thạt Luổng, năm 1566. 

C. Ăng- co Thom, năm 1567. 

D. Bay-on, năm 1567. 

Câu 14. Thời đại phong kiến của châu Âu bắt đầu vào năm nào? 

A. 476 TCN. 

B. 476. 

C. 647. 

D. 567. 

Câu 15. Ở Tây Âu, đơn vị chính trị và kinh tế của chế độ phong kiến phân quyền là gì?  

A. Lãnh địa phong kiến. 

B. Thành thị.  

C. Thị quốc. 

D. Cung điện nhà vua và những vùng lân cận. 

Câu 16. Ở Tây Âu, lãnh địa là cơ sở kinh tế mang tính chất 

A. Hàng hóa sản xuất ra vừa dùng vừa dùng vừa bán. 

B. Trao đổi với lãnh địa xung quanh. 

C. Tự cấp tự túc. 

D. Lệ thuộc vào thành thị. 

Câu 17. Những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa ở châu Âu xuất hiện vào thời gian nào? 

A. Thế kỉ X. 

B. Thế kỉ XV. 

C. Thế kỉ XVI. 

D. Thế kỉ XI. 

Câu 18. Lực lượng sản xuất chủ yếu trong lãnh địa của lãnh chúa là 

A. Tá điền. 

B. Nô lệ. 
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C. Nông nô. 

D. Nông dân. 

Câu 19. Vai trò của thành thị ở châu Âu là 

A. Hạn chế sự phát triển của chế độ phong kiến tập quyền. 

B. Xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền. 

C. Lãnh chúa mạnh hơn nhờ thành thị ra đời. 

D. Nông nô trở nên giàu có. 

Câu 20. Nước  đi tiên phong trong các cuộc thám hiểm bằng đường biển là 

A. Anh. 

B. Bồ Đào Nha. 

C. Đức. 

D. Pháp. 

Câu 21. Trong các cuộc phát kiến địa lí thì năm 1492 gắn với sự kiện nào sau đây? 

A. Magienlan là người thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển. 

B. Côlômbô đi từ Tây Ban Nha sang Cu Ba và là người phát hiện ra châu Mĩ. 

C. Vaxcôđơ Ga ma đến được Calicút. 

D. B Đi-a-xơ vòng quanh điểm cực nam châu Phi. 

Câu 22. Ai đã đặt tên Thái Bình Dương? 

A. B. Điaxơ. 

B. Vaxcô đơ Gama. 

C. Magienlan. 

D. Côlômbô 

Câu 23. Ai đã đặt tên mũi bão tố (sau gọi là mũi hảo vọng)? 

A. Vaxcô đơ Gama. 

B. B. Điaxơ. 

C. Magienlan. 

D. Côlômbô. 

Câu 24. Hệ quả về mặt khoa học của các cuộc phát kiến địa lý là 

A. hiểu chính xác hơn về trái đất. 

B. mở ra con đường mới. 

C. phát hiện những vùng đất mới. 

D. hàng hải quốc tế phát triển. 

Câu 25. Phong trào Văn hóa Phục hưng bắt đầu từ 

A. Pháp.  B. Đức.  C. Italia.   

D. Thụy Sĩ. 

Câu  26. Phong trào Văn hóa Phục hưng là 

A. Khôi phục lại nền văn hóa xán lạn thời cổ đại Phương đông. 

B. Khôi phục lại quá khứ hào hùng của người Italia. 

C. Muốn lên án chế độ Cổ đại. 

D. Khôi phục và phát huy giá trị tinh hoa văn hóa xán lạn cổ đại Hi Lạp - Rôma. 

Câu  27. Thời đại Văn hóa Phục hưng chứng kiến 

 A. Sự tiến bộ vượt bậc của Khoa học –kĩ thuật. 

 B. Sự lạc hậu của Khoa học-kĩ thuật. 

 C. Sự phát triển của chế độ cổ đại phương tây. 

 D. Sự phát triển của các nước Tây Âu. 
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Câu 28. Xã hội có giai cấp đầu tiên ra đời khoảng 3500 năm TCN ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, 

Trung Quốc và Sông Hồng (Việt Nam) khoảng gần 2000 năm TCN gọi chung là 

A. Xã hội nguyên thủy.   B. Xã hội cổ đại Phương Đông. 

C. Xã hội cổ đại Phương Tây.  D. Xã hội Trung đại. 

Câu 29. Một hình thức xã hội bóc lột chủ yếu những người nô lệ gọi là 

A. Xã hội chiếm nô.    B. Xã hội nô lệ. 

C. Xã hội chủ nô.    D. Xã hội dân chủ. 

Câu 30. Trước khi Chủ nghĩa tư bản phương Tây đặt chân đến, chế độ phong kiến phương Đông 

rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng 

A. trong các TK XV- XVII.  B. trong các TK XV – XVIII. 

C. trong các TK XVII – XIX.  D. trong các TK XIX –XX. 


