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PHẦN 2 (từ Bài 8 đến Bài 12 + Bài 1-Lịch sử Đà Nẵng)

Câu hỏi 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 hỏi 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 hỏi 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 hỏi 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 hỏi 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 hỏi 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 hỏi 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 hỏi 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 hỏi 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 hỏi 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 hỏi 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 hỏi 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 hỏi 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 hỏi 14. Thời đại phong kiến của châu Âu bắt đầu vào năm nào?
A. 476 TCN.
B. 476.
C. 647.



D. 567.

Câu hỏi 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 hỏi 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 hỏi 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 hỏi 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 hỏi 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 hỏi 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 hỏi 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 hỏi 22. Ai đã đặt tên Thái Bình Dương?
A. B. Điaxơ.
B. Vaxcô đơ Gama.



C. Magienlan.
D. Côlômbô

Câu hỏi 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 hỏi 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 hỏi 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 hỏi 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 hỏi 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 hỏi 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.


