PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN LAI VUNG

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 02 trang)

Ngày kiểm tra: 10/5/2019
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ KIỂM TRA MÔN: LỊCH SỬ – Lớp 6

Họ, tên thí sinh:................................................................ Số báo danh: .............................
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm – mỗi câu 0,25 điểm) – Mã đề: 130
Câu 1: Ở các huyện nhà Hán vẫn để chức vụ nào trị dân như cũ?
A. Tiết độ sứ.
B. Lạc hầu.
C. Lạc tướng.

D. Bồ chính.

Câu 2: Chủ trương, chỉ có tôn thất nhà Lương và một số dòng họ lớn mới được giao chức
vụ quan trọng, chứng tỏ điều gì?
A. Biết trọng dụng nhân tài.
B. Nhà Lương nắm chặt nền thống trị, siết chặt ách đô hộ nước ta.
C. Đồng hóa dân ta.
D. Tạo điều kiện cho người Việt tham gia vào bộ máy nhà nước.
Câu 3: Sau khi giành được độc lập Trưng Trắc được suy tôn làm
A. Lạc Tướng.
B. Hào trưởng.
C. Vua.

D. Quan lang.

Câu 4: Trong cuộc khởi nghĩa Lý Bí, nhà Lương đã hai lần đem quân sang đàn áp, kết quả
là
A. nhà Lương cho quân rút lui.
B. nhà Lương xin tạm hòa.
C. cả hai lần nhà Lương giành thắng lợi.
D. cả hai lần nhà Lương đều thất bại.
Câu 5: Phùng Hưng nối nghiệp cha làm quan lang ở Đường Lâm, quan lang là
A. chức quan đứng đầu phủ đô hộ.
B. người đứng đầu một vùng gồm nhiều bản, làng ở miền núi.
C. người đứng đầu một châu.
D. con trai vua.
Câu 6: Sau khi lên ngôi vua Lý Bí đặt tên nước là
A. Nam Việt.
B. Đại Việt.
C. Vạn Xuân.
Câu 7: Vì sao Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người khởi nghĩa?
A. Mong muốn được làm vua.
B. Vì cực khổ do làm hào trưởng.
C. Muốn làm một người anh hùng.
D. Do chính sách thống trị tàn bạo của nhà Đường.

D. Đại Cồ Việt.

Câu 8: Từ thế kỉ thứ VII đến thế kỉ thứ IX, ở nước ta có những cuộc khởi nghĩa lớn là:
A. Khởi nghĩa Phùng Hưng và Triệu Quang Phục.
B. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan và Lý Bí.
C. Khởi nghĩa Lý Bí và Triệu Quang Phục.
D. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan và Phùng Hưng.
Câu 9: Nhà Hán đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta theo phong tục tập quán
của họ, đó là âm mưu
A. vơ vét, bóc lột của cải.
B. đồng hóa dân tộc ta.
C. chiếm đất và cai trị nhân dân ta. D. tăng cường sức mạnh cho nhà nước mới.
Câu 10: Sau khi lên ngôi, Trưng Vương đã
A. tuyển thêm quân lính.
B. cho quân nghỉ ngơi.
C. cho quân tăng cường tập luyện.
D. bãi bỏ luật pháp của chính quyền đô hộ, xá cho dân.
Câu 11: Để đối phó với quân xâm lược Lương, năm 545 Lý Nam Đế đã
A. đem quân ra nghênh chiến.
B. án binh bất động.
C. lui quân về giữ thành.
D. tăng thêm quân những nơi hiểm yếu.
Câu 12: Nhân dân thường gọi vua Đen, ông chính là
A. Phùng Hưng.
B. Triệu Quang Phục.
C. Lý Bí.
D. Mai Thúc Loan.
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm )
Câu 1 (2,0 điểm)
Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào?
Câu 2 (1,0 điểm)
Chính sách bóc lột của nhà Đường có gì khác so với các thời trước?
Câu 3 (2,0 điểm)
Họ Khúc đã làm những việc gì để xây dựng quyền tự chủ?
Câu 4 (2,0 điểm)
Cách đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào?
---Hết--Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
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Họ, tên thí sinh:................................................................ Số báo danh: .............................
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm – mỗi câu 0,25 điểm) – Mã đề: 207
Câu 1: Lý Bí khởi nghĩa là do
A. muốn được làm vua.
C. muốn có nhiều ruộng đất.

B. căm nghét bọn đô hộ.
D. vì muốn được làm hào trưởng.

Câu 2: Triệu Quang Phục đánh bại quân xâm lược nào?
A. Quân Tùy.
B. Quân Lương.
C. Quân Hán.

D. Quân Đường.

Câu 3: Cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan và Phùng Hưng đều chống quân xâm lược
của
A. Nhà Đường.
B. Nhà Hán.
C. Nhà Lương.
D. Nhà Tùy.
Câu 4: Sau khi được tôn lên làm vua Trưng Trắc chọn nơi đóng đô ở
A. Hoa Lư.
B. Mê Linh.
C. Cổ Loa.
D. Luy Lâu.
Câu 5: Trưng Vương xá thuế mấy năm liền cho dân?
A. Bốn năm.
B. Ba năm.
C. Hai năm.

D. Năm năm.

Câu 6: Sự thất bại của Lý Nam Đế, không phải là sự sụp đổ của nước Vạn Xuân vì
A. cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn dưới sự lãnh đạo của Triệu Quang Phục.
B. Lý Nam Đế trao quyền lại cho Lý Phật Tử.
C. đem quân về đóng ở Hoan Châu.
D. được nhân dân ủng hộ.
Câu 7: Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng đã giành được kết quả là
A. chiếm được thành Tống Bình, sắp xếp việc cai trị.
B. bắt giết được viên đô hộ Cao Chính Bình.
C. buộc chính quyền đô hộ chia đất đai
D. buộc chính quyền đô hộ bãi bỏ những thứ thuế vô lí.
Câu 8: Năm 791, quân giặc đem quân sang đàn áp, kết quả như thế nào?
A. Phùng An ra hàng.
B. Cuộc kháng chiến thắng lợi.
C. Nền độc lập đất nước được giữ vững.
D. Quân tiếp viện bị chặn đánh.

Câu 9: Chính quyền đô hộ bắt nhân dân ta phải nộp nhiều thứ thuế, nhất là
A. Thuế sản phẩm.
B. Thuế ruộng.
C. Thuế thân.
D. Thuế muối và thuế sắt.
Câu 10: Đứng đầu châu Giao là Thứ sử, đứng đầu quận là Thái thú và Đô úy, họ đều là
A. người Việt và người Hán.
B. người Việt.
C. người Hán.
D. có nơi là người Hán có nơi là người Việt.
Câu 11: Mai Thúc Loan xưng đế, nhân dân thường gọi ông là
A. Mai Hắc Đế.
B. Mai Phụ.
C. Mai Thúc Vương.
D. Mai Thiếu Đế.
Câu 12: Khởi nghĩa thắng lợi, Lý Bí lên ngôi hoàng đế, lập nước riêng thể hiện điều gì?
A. Tinh thần ý chí độc lập dân tộc.
B. Nhà Hán công nhận nền tự chủ nước ta.
C. Chấm dứt hẳn nền độc lập của đất nước.
D. Nước ta lệ thuộc vào phong kiến phương Bắc.
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm )
Câu 1 (2,0 điểm)
Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào?
Câu 2 (1,0 điểm)
Chính sách bóc lột của nhà Đường có gì khác so với các thời trước?
Câu 3 (2,0 điểm)
Họ Khúc đã làm những việc gì để xây dựng quyền tự chủ?
Câu 4 (2,0 điểm)
Cách đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào?
---Hết--Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: LỊCH SỬ – Lớp 6
Ngày kiểm tra: 10/5/2019
Hướng dẫn chấm gồm có: 02 trang.
A. HƯỚNG DẪN CHUNG
1) Nếu học sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng, chính xác,
chặt chẽ thì cho đủ số điểm của câu đó.
2) Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải bảo đảm không
làm sai lệch hướng dẫn chấm và phải được thống nhất thực hiện trong tổ chấm.
B. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm – mỗi câu đúng 0,25 điểm)
Mã
đề
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C

B

C

D

B

C

D

D

B

D

C

D

207

B

B

A

B

C

A

A

A

D

C

A

A

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
NỘI DUNG

ĐIỂM

Câu 1. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào?

2,0

-Triệu Quang Phục là người có công lớn được Lý Bí tin cậy.

0,5

-Sau thất bại ở hồ Điển Triệt, Triệu Quang Phục được Lý Nam Đế trao
quyền chỉ huy cuộc kháng chiến.

0,5

- Ông cho lui quân về Dạ Trạch (Hưng Yên), tổ chức đánh du kích.

0,5

- Năm 550 quân ta phản công, đánh tan quân xâm lược.

0,5

Câu 2. Chính sách bóc lột của nhà Đường có gì khác với các thời trước?

1,0

- Chia lại khu vực hành chính, đặt tên mới

0,25

- Nắm quyền cai trị trực tiếp đến cấp huyện

0,25

- Tiến hành bóc lột nhân dân ta bằng tô thuế và cống nạp rất nặng nề

0,5

Câu 3. Họ Khúc đã làm những việc gì để xây dựng quyền tự chủ?

2,0

- Đặt lại các khu vực hành chính

0,5

- Cử người trông coi mọi việc đến tận xã

0,5

NỘI DUNG

ĐIỂM

- Xem xét và định lại mức thuế

0,5

- Bãi bỏ các thứ lao dịch thời Bắc thuộc, lập lại sổ hộ khẩu...

0,5

Câu 4. Cách đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm
nào?

2,0

Chủ động:
- Bố trí trận địa cọc ngầm.

0,5

- Mai phục hai bên bờ sông Bạch Đằng để đón đánh quân xâm lược.

0,5

Độc đáo:
- Biết lợi dụng địa thế của sông Bạch Đằng để đánh giặc

0,5

- Lợi dụng thủy triều, sử dụng thuyền nhỏ,rừng rậm thuận lợi ẩn nấp, bất
ngờ tập kích đánh địch.

0,5

--- HẾT---

