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(hiện nay không sử dụng phương án cả 3 hoặc cả 2 đều đúng) 

 

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.   

 

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. 

 

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. 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. D. Ba Tư. 



 

Câu 26. Trung Quốc thời Tần-Hán, Thừa Tướng đứng đầu 

A. hệ thống quan lại. B. các quan văn. C. các quan võ. D. các đại thần. 

 

Câu 27. Trung Quốc thời Đường, tuyển chọn quan lại dựa theo  

A. dòng dõi và tiến cử. B. dòng dõi. C. khoa cử. D. tiến cử. 

 

Câu 28. Ở Trung Quốc, chế độ Quân điền được ban hành dưới thời 

A. nhà Tần. B. nhà Hán. C. nhà Minh. D. nhà Đường. 

 

Câu 29. Ở Trung Quốc, “Con đường tơ lụa” được hình thành dưới thời 

A. Tần-Hán. B. Đường. C. Minh. D. Thanh. 

 

Câu 30. Chức quan Tiết độ sứ được giao cho những công thần và thân tộc đi cai quản vùng biên cương của 

Trung Quốc dưới thời  

A. Tần-Hán. B. Đường. C. Thanh. D. Minh. 

 

Câu 31. Các triều đại phong kiến Trung Quốc có một điểm chung là: 

A. Quan tâm đến sản xuất. 

B. Củng cố nền thống trị. 

C. Xâm lược mở rộng lãnh thổ. 

D. Phát triển thủ công nghiệp. 

 

Câu 32.  Mầm mống kinh tế TBCN đã xuất hiện ở Trung Quốc dưới triều đại  

A. nhà Minh. B. nhà Thanh. C. nhà Đường. D. nhà Tần –Hán. 

 

Câu 33. Người đặt nền móng cho ngành Sử học Trung Quốc là  

A. Đỗ Phủ. B. La Quán Trung. C. Chu Nguyên Chương. D. Tư Mã Thiên. 

 

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. Sít đác ta. 

 

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 Sa han ghia. 

 

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. 

---------------------------- 
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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. 

 

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. 

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. 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. 

 

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. 

 

 

 

---------------------------- 

 



CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO 

LỊCH SỬ LỚP 10 - PHẦN 3 

Câu 1. Tên nước Đại Việt của nước ta có từ đời vua 

A. Lý Thái Tổ B. Lý Thái Tông C. Lý Thánh Tông D. Lý Nhân Tông 

 

Câu 2. Bộ luật thành văn đầu tên của nước ta có tên gọi là  

A. Hình Thư - Thời Lý 

B. Hình luật - Thời Lý  

C. Hình Luật – Thời Trần 

D. Hoàng trều luật lệ - Thời Lê Sơ. 

 

Câu 3. Người đã chỉ đạo các thợ quan xưởng chế tạo thành công súng thần cơ và đóng được thuyền chiến có 

lầu là 

A. Trần Hưng Đạo 

B. Hồ Nguyên Trừng 

C. Trần Nguyên Trừng 

D. Hồ Quý Ly 

 

Câu 4. Năm 1077, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Lý Thường Kiệt đã đánh tan quân xâm lược Tống tại 

A. biên giới Đại Việt 

B. kinh thành Thăng Long 

C. phòng tuyến trên sông Như Nguyệt( Bắc Ninh) 

D. trận Bạch Đằng. 

 

Câu 5. Trận tiêu diệt 10 vạn quân Minh, buộc chúng phải đầu hàng và rút quân về nước là: 

A. trận Chi Lăng - Xương Giang. 

B. trận Đông Bộ Đầu. 

C. trận Tân Bình. 

D. trận Bạch Đằng. 

 

Câu 6. Năm 1070 vua Lý Thánh Tông đã cho xây dựng 

A. chùa Quỳnh Lâm B. Văn Miếu C. chùa Một Cột D. Quốc Tử Giám 

  

Câu 7. Con sông lịch sử chia cắt đất nước thành Đàng Trong và Đàng Ngoài là 

A. sông Gianh B. sông Hiền Lương C. sông Bến Hải D. sông Nhật Lệ 

 

Câu 8. Trong hoàn cảnh nhà Lê Sơ bị khủng hoảng và suy sụp, Quốc công Thái phó Mặc Đăng Dung đã: 

A. đã đem quân đi dẹp các cộc nổi loạn của nông dân 

B. giết vua để lên ngôi 

C. phế truất vua Lê, lập ra nhà Mạc 

D. lấy lại ruộng đất của quan lại địa chủ trả lại cho nông dân 

 

Câu 9. Phong trào nông dân Tây Sơn do Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo nổ ra vào năm 

nào? 

A. 1770 B. 1771 C. 1775 D. 1789 

 

Câu 10. Cuộc kháng chiến chống quân Xiêm (1785) giành thắng lợi quyết định trong trận nào? 

A. Rạch Gầm – Xoài Mút. 

B. Bạch Đằng 

C. Chi Lăng – Xương Giang 

D. Ngọc Hồi – Đống Đa 

 

Câu 11. Chiến thắng nào đã ghi dấu ấn sâu sắc nhất về sự đánh bại quân Mãn Thanh (1789)  xâm lược?   

A. Chiến thắng Hà Hồi 

B. Chiến thắng Ngọc Hồi 

C. Chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa 

D. Chiến thắng Thăng Long 

 

Câu 12. Chữ Nôm được đưa vào nội dung thi cử từ: 

A. Triều Mạc 

B. Triều Lê - Trịnh 

C. Triều Nguyễn 

D. Triều Tây Sơn 

 

Câu 13. Tình hình văn học nước ta ở các thế kỉ XVI- XVIII là: 

A. Văn học chữ Hán vẫn giữ vị trí quan trọng 

B. Bên cạnh dòng văn học cung đình đã xuất hiện dòng văn học dân gian. 

C. Trào lưu văn học dân gian phát triển khá rầm rộ, với nhiều thể loại khá phong phú 

D.Nội dung văn học thời kì này ca ngợi chế độ phong kiến 



 

Câu 14. Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế vào năm nào? Đặt niên hiệu là gì? 

A. 1801- Niên hiệu Gia Long 

B. 1802 – Niên hiệu Gia Long 

C. 1804 – Niên hiệu Tự Đức 

D. 1806 – Niên hiệu Minh Mạng 

 

Câu 15. Để bảo vệ quyền lợi tuyệt đối của Hoàng đế, nhà Nguyễn đã làm gì? 

A. Không đặt chức Tể tướng, không lấy đỗ Trạng nguyên 

B. Không lập Hoàng hậu và không phong tước Vương cho người ngoài họ  

C. Không tổ chức khoa cử để chọn người làm quan 

D. Câu A và B đều đúng. 

 

Câu 16. Trong 2 năm 1831- 1832, vua Minh Mạng lần lượt bãi bỏ Bắc thành và Gia Định thành, chia cả 

nước thành bao nhiêu tỉnh? 

A. 30 tỉnh B. 45 tỉnh C. 56 tỉnh D. 64 tỉnh 

 

Câu 17. Dưới triều Nguyễn, Phan Huy Chú đã viết tác phẩm lịch sử nổi tiếng  nào? 

A. Lịch triều tạp kỉ 

B. Đại Nam thực lục 

C. Lịch triều hiến chương loại chí  

D. Sử học bị khảo 

 

Câu 18. Những cuộc khởi nghĩa nào sau đây nổ ra dưới thời nhà Nguyễn? 

A. Phạm Sư Ôn, Nông Văn Vân, Cao Bá Đạt 

B. Phan Bá Vành, Quách Bốc, Cao Bá Quát 

C. Phan Bá Vành, Nông Văn Vân, Nguyễn Hữu Cầu 

D. Phan Bá Vành, Nông Văn Vân, Cao Bá Quát 

 

Câu 19. Quốc gia cổ đại ra đời sớm nhất trên đất nước Việt Nam là: 

A. Chăm pa B. Văn Lang C. Âu Lạc D. Phù Nam 

 

Câu 20. Trong thời kì nước ta bị chia cắt (nửa đầu thế kỉ XVI- cuối thế kỉ XVIII), đất nước có các chính 

quyền là: 

A. một chính quyền của vua Lê 

B. ba chính quyền: vua Lê, chúa Trịnh, chúa Nguyễn.  

C. hai chính quyền: vua Lê, chúa Trịnh (Đàng Ngoài) và chúa Nguyễn (Đàng Trong) 

D. bốn chính quyền: Vua Lê, chúa Trịnh, chúa Nguyễn và Tây Sơn. 

 

Câu 21. Đặc trưng cơ bản về truyền thống yêu nước của nhân dân Việt Nam dưới thời phong kiến là 

A. chống giặc ngoại xâm. 

B. phát triển nền văn minh Đại Việt. 

C. gữi gìn những giá trị truyền thống của dân tộc. 

D. chống giặc ngoại xâm và bảo vệ độc lập dân tộc. 

 

Câu 22.  Bài học về thượng sách giữ nước của Trần Hưng Đạo khi trả lời vua Trần về vấn đề giữ nước là 

A. “ khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ, bền gốc” 

B. “ Vua tôi phải đồng lòng, anh em phải hòa thuận” 

C. phải đoàn kết toàn dân, cả nước giúp sức để hàng vạn người như một. 

D.“ Mến người có nhân là dân; chở thuyền, lật thuyền cũng là dân” 

 

Câu 23. Vì sao vua Sác-lơ I phải triệu tập Quốc hội? 

A. Vì cần tiền để đàn áp cuộc nổi dậy của người Xcốt-len ở miền Bắc nước Anh. 

B.  Vì cần tiền để xây dựng cung điện mới. 

C. Đề nghị Quốc hội tuyên chiến với X cốt-len 

D. Cấm giai cấp tư sản tự do kinh doanh. 

 

Câu 24. Năm 1649, cách mạng tư sản Anh đạt đỉnh cao, vì 

A. đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là lật đổ chế độ phong kiến. 

B. vua Sác-lơ I bị xử tử, chế độ cộng hòa được thiết lập. 

C. ngay sau khi nội chiến kết thúc,chế độ độc tài được thiết lập. 

D. cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến. 

 



Câu 25.  Anh công nhận nền độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ bởi văn kiện nào? 

A. Hòa ước Mác xây. 

B. Hòa ước Véc xai. 

C. Hiệp định Giơ ne vơ. 

D. Hiệp định Véc xai 

 

Câu 26. Đến giữa thế kỉ XVIII, kinh tế của 13 bang thuộc địa của Anh phát triển theo hướng nào? 

A. Phong kiến 

B. Xã hội chủ nghĩa. 

C. Tư bản chủ nghĩa 

D. nửa phong kiến, nửa thuộc địa. 

 

Câu 27. Đến cuối thế kỉ XVIII, Pháp là một nước  

A. Công nghiệp 

B. Nông nghiệp 

C. Công –Nông nghiệp 

D. Nông nghiệp lạc hậu 

 

Câu 28. Về Chính trị, đến cuối thế kỉ XVIII, Pháp là nước duy trì chế độ 

A. Quân chủ chuyên chế 

B. Quân chủ lập hiến  

C.Cộng hòa 

D. Quân chủ 

 

Câu 29. Vua Lui XVI  Triệu tập Hội nghị 3 đẳng cấp để làm gì? 

A. Vay tiền 

B. Đánh thêm thuế 

C. Vay tiền và tăng  thêm thuế 

D.Tăng thuế 

 

Câu 30. Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu khi nào? 

A.Những năm 60 của thế kỉ XIX 

B. Những năm 60 của thế kỉ XVIII 

C. Những năm 40 của thế kỉ XIX 

D. Những năm 40 của thế kỉ XVIII 

 

Câu 31. Máy kéo sợi chạy bằng sức nước do ai sáng chế? 

A. Ét mơn Cácrai B. Giêm Hagrivơ C. Ácc rai tơ D. Crôm tơn 

 

Câu 32. Anh được mệnh danh là “công xưởng của thế giới” từ khi nào? 

A. Thế kỉ XVIII B.  Giữa thế kỉ XVIII C. Giữa thế kỉ XIX D. Thế kỉ XIX 

  

Câu 33. Tầng lớp Gioong ke ở nước Đức là 

A.Qúy tộc 

B. Qúy tộc quân phiệt   

C. Qúy tộc tư sản hóa 

D. Tư sản 

 

Câu 34. Sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ được Lin-côn kí vào thời gian nào ? 

A. Giữa năm 1862 B. Ngày 12-4-1961 C. Ngày 9-4-1965 D. Ngày1-1-1863 

 

Câu 35.  Những thành tựu về khoa học cuối TK XIX đầu TK XX chủ yếu trong các lĩnh vực 

A. Toán học, vật lý, sinh học 

B . Vật lý, hóa học, sinh học 

C. Vật lý, hóa học , luyện kim 

D. Vật lý, hóa học 

 

Câu 36. Những sáng kiến về kĩ thuật được áp dụng vào sản xuất cuối TK XIX đầu TK XX chủ yếu trong 

các lĩnh vực 

A. Kĩ thuật luyện kim, dầu hỏa, công nghiệp hóa học, điện tín 

B. Kĩ thuật luyện kim, công nghiệp hóa học 

C. Điện tín, công nghiệp hóa học, dầu hỏa 

D. Kĩ thuật luyện kim, điện tín, dầu hỏa. 

 

Câu 37. Từ cuối thập niên 70, Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, vì vậy vai trò lũng loạn thị trường 

thế giới bị giảm sút. Những nước tư bản phát triển sau nhưng lại vượt Anh là 

A. Mỹ , Pháp B. Mỹ, Liên Xô C. Mỹ, Đức D. Liên Xô, Pháp 

 

Câu 38. Cuối TK XIX đầu TK XX tuy vai trò bá chủ thế giới về công nghiệp bị giảm sút nhưng Anh vẫn 

chiếm ưu thế về 

A. Tài chính, xuất khẩu tư bản, thương mại 



B. Tài chính, hải quân, thuộc địa 

C. Tài chính, thương mại 

D. Tài chính, xuất khẩu tư bản, thương mại, hải quân, thuộc địa 

 

Câu 39. Nói về đặc điểm của tư bản Anh, Lê Nin đã nhận định : chủ nghĩa đế quốc Anh là 

A. Chủ nghĩa đế quốc bóc lột 

B. Chủ nghĩa đế quốc xâm lược 

C. Chủ nghĩa đế quốc thực dân 

D. Chủ nghĩa đế quốc giàu có 

 

Câu 40. Cuối TK XIX đầu TK XX, đặc điểm của đế quốc Pháp là 

A. Chủ nghĩa đế quốc xâm lược 

B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi 

C. Chủ nghĩa đế quốc thực dân 

D. Chủ nghĩa đế quốc xuất khẩu 

 

Câu 41. Cuối TK XIX Mỹ chiếm vị trí hàng đầu thế giới về. 

A. Sản xuất công nghiệp 

B. Sản xuất nông nghiệp 

C. Sản xuất máy móc 

D. Xuất khẩu hàng hóa 

 

Câu 42. Lúc đầu do nhận thức còn hạn chế, nhiều công nhân đã tưởng máy móc là nguồn gốc gây nên nỗi 

khổ của họ, vì vậy phong trào đập phá máy móc đốt công xưởng diễn ra.Đây là hình thức đấu tranh 

A. Tự phát của giai cấp vô sản 

B. Có kế hoạch của giai cấp vô sản 

C. Không có tổ chức của giai cấp vô sản 

D. Lẻ tẻ của giai cấp Vô sản 

 

Câu 43. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (do Mác và Ăng-ghen soạn thảo) được công bố vào thời gian nào? 

A. Tháng 8/1844 B. Tháng 2/1848 C. Tháng 9/1857 D. Tháng 3/1818 

 

Câu 44. Quốc tế thứ nhất thanh lập vào năm nào,ở đâu? 

A. Năm 1864,ở Luân Đôn 

B. Năm 1884,ở Mát-xcơ-va 

C. Năm 1846,ở Pa-ri 

D. Năm 1889,ở Véc-xai 

 

Câu 45. Ngày 4/9/1870,tại Pa-ri sự kiện gì đã xảy ra? 

A. Công xã Pa-ri thanh lập 

B. Na-pô-lê-ông III đầu hàng Phổ 

C. Nhân dân khởi nghĩa,lật đổ Đế chế II 

D. Na-pô-lê-ông III bị xử tử 

 

Câu 46. Cơ quan cao nhất của chính quyền mới (thành lập ở Pa-ri ngày 26/3/1871) là: 

A. Hội đồng 500 người 

B. Hội đồng thành phố 

C. Hội đồng nhân dân 

D. Hội đồng Công xã 

 

Câu 47. Ngày 1/5/1886 giai cấp vô sản nước nào đấu tranh đòi thực hiện chế độ ngày lao động 8 giờ? 

A. Pháp B. Đức C. Mĩ D. Anh 

 

Câu 48. Những người ủng hộ đường lối cách mạng của Lê-nin tại Đại hội Đảng Công nhân xã hội dân chủ 

Nga(năm 1903) gọi là: 

A. phái Men-sê-vích B. phái Bôn-sê-vích C. phái xét lại D. phái cách mạng 

 

Câu 49. Nước Nga chuyển sang giai đoạn Đế quốc chủ nghĩa vào thời gian nào? 

A. Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX 

B. Đầu thế kỉ XIX 

C. Cuối thế kỉ XVIII-đầu thế kỉ XIX 

D. Đầu thế kỉ XX 

 

Câu 50. Sự kiện “Ngày chủ nhật đẫm máu” xảy ra vào: 

A.Ngày 1/9/1905 B. Ngày 19/1/1905 C. Ngày 9/5/1905 D. Ngày 9/1/1905 

 

--------------------------- 

 


