PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 02 trang)

Ngày kiểm tra: 11/5/2019
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ KIỂM TRA MÔN: LỊCH SỬ – Lớp 7

Họ, tên thí sinh:................................................................ Số báo danh: .............................
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm – mỗi câu 0,25 điểm) – Mã đề: 156
Câu 1: Những trận đánh quyết định của quân Tây Sơn đánh bại quân xâm lược Thanh vào
mùa xuân Kỉ Dậu (1789) là
A. Rạch Gầm - Xoài Mút.
B. Chi Lăng - Xương Giang.
C. Tốt Động - Chúc Động.
D. Ngọc Hồi - Đống Đa.
Câu 2: Đơn vị hành chính ở địa phương thời Lê sơ được tổ chức theo các cấp
A. Phủ - Châu - Huyện - Xã.
B. Đạo - Phủ - Châu - Huyện - Xã.
C. Đạo - Phủ - Huyện - Châu - Xã.
D. Đạo - Phủ - Châu - Xã.
Câu 3: Thời Lê sơ ở đâu tập trung nhiều ngành nghề thủ công nhất?
A. Thăng Long.
B. Vạn Kiếp.
C. Vân Đồn.
D. Hội Triều.
Câu 4: Vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào tết Kỉ Dậu (1789) vì
A. Tài năng của Quang Trung.
B. Quân Thanh mệt mỏi.
C. Quân Tây Sơn mạnh.
D. Quân Thanh chủ quan, thiếu đề phòng.
Câu 5: Sau khi lật đổ triều đại Tây Sơn, Nguyễn Ánh lấy niên hiệu là
A. Tự Đức.
B. Minh Mạng.
C. Gia Long.
D. Thiệu Trị.
Câu 6: Để phát triển nông nghiệp nhà Nguyễn chú ý đến việc gì?
A. Thành lập trang trại.
B. Tăng cường chiếm đoạt ruộng đất.
C. Thực hiện chính sách hạn điền.
D. Tổ chức khai hoang.
Câu 7: Thời nhà Nguyễn ngành khai thác mỏ như thế nào?
A. Cách khai thác tiến bộ.
B. Bị thu hẹp.
C. Bình thường.
D. Được mở rộng.
Câu 8: Thời Lê Sơ đặt cơ quan chuyên soạn thảo công văn là
A. Thái y viện.
B. Quốc sử viện.
C. Hàn lâm viện.

D. Ngự sử đài.

Câu 9: Khẩu hiệu của nghĩa quân Tây Sơn là
A. Lấy của người giàu chia cho người nghèo, xóa nợ cho nông dân và tăng nhiều thứ
thuế.
B. Lấy của người nghèo chia cho người nghèo, xóa nợ cho nông dân và bãi bỏ nhiều thứ
thuế.

C. Lấy của người giàu chia cho người giàu, xóa nợ cho nông dân và tăng nhiều thứ thuế.
D. Lấy của người giàu chia cho người nghèo, xóa nợ cho nông dân và bãi bỏ nhiều thứ
thuế.
Câu 10: Đối với nhà Thanh ở Trung Quốc, nhà Nguyễn thực hiện chính sách ngoại giao
như thế nào?
A. Đóng cửa với nhà Thanh.
B. Bắt nhà Thanh phục tùng mình.
C. Không phục tùng nhà Thanh.
D. Thần phục nhà Thanh.
Câu 11: Mùa xuân năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ
khởi nghĩa ở đâu?
A. Phủ Quy Nhơn.
B. Vùng Tây Sơn thượng đạo.
C. Vùng Tây Sơn hạ đạo.
D. Vùng Tây Sơn trung đạo.
Câu 12: Dưới thời Lê sơ việc định lại chính sách chia ruộng đất công làng xã được gọi là
A. Chia ruộng đất.
B. Phép lộc điền.
C. Phép quân điền. D. Phép tịch điền.
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm )
Câu 1 (2,0 điểm)
Bộ luật Hồng Đức do ai ban hành? Nêu nội dung bộ luật Hồng Đức.
Câu 2 (2,0 điểm)
Vua Quang Trung đã làm gì để phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc?
Câu 3 (2,0 điểm)
Tóm tắt những công lao to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc.
Câu 4 (1,0 điểm)
Em hãy đánh giá chung về nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX?

---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: 283
Câu 1: Cơ quan chuyên môn Quốc sử viện thời Lê Sơ để làm gì?
A. Viết văn.
B. Viết sử.
C. Can gián vua và triều thần.
D. Soạn thảo công văn.
Câu 2: Đối với các nước phương Tây, nhà Nguyễn thực hiện chính sách ngoại giao như
thế nào?
A. Khước từ mọi tiếp xúc với các nước phương Tây.
B. Thần phục các nước phương Tây.
C. Các nước phương Tây lệ thuộc nhà Nguyễn.
D. Ngoại giao bình thường.
Câu 3: Bộ Hoàng triều luật lệ do nhà Nguyễn ban hành còn gọi là
A. Luật Gia Long.
B. Luật Minh Mạng. C. Luật Tự Đức.

D. Luật Thiệu Trị.

Câu 4: Chính sách quân điền, thời nhà Nguyễn không đạt hiệu quả vì
A. nông dân không quan tâm đến ruộng đất.
B. nông nghiệp phát triển hơn trước.
C. ruộng đất tập trung vào tay địa chủ.
D. diện tích đất công ở làng xã quá nhiều.
Câu 5: Dưới thời Lê sơ việc định lại chính sách chia ruộng đất công làng xã được gọi là
A. Phép quân điền. B. Phép lộc điền.
C. Phép tịch điền.
D. Chia ruộng đất.
Câu 6: Khẩu hiệu của nghĩa quân Tây Sơn là
A. Lấy của người giàu chia cho người nghèo, xóa nợ cho nông dân và bãi bỏ nhiều thứ
thuế.
B. Lấy của người nghèo chia cho người nghèo, xóa nợ cho nông dân và bãi bỏ nhiều thứ
thuế.
C. Lấy của người giàu chia cho người giàu, xóa nợ cho nông dân và tăng nhiều thứ thuế.
D. Lấy của người giàu chia cho người nghèo, xóa nợ cho nông dân và tăng nhiều thứ
thuế.
Câu 7: Thời Lê Sơ đặt chức quan để trông coi việc đắp đê là
A. Đắp đê sứ.
B. Hà đê sứ.
C. Khuyến nông sứ. D. Đồn điền sứ.

Câu 8: Khi lực lượng lớn mạnh nghĩa quân Tây Sơn đánh xuống Tây Sơn hạ đạo lập căn
cứ ở đâu?
A. Kiên Mĩ.
B. Tây Sơn.
C. An Khê.
D. Truông Mây.
Câu 9: Chiến thắng nào quyết định của quân Tây Sơn đánh bại quân xâm lược Thanh vào
mùa xuân Kỉ Dậu (1789)?
A. Hà Hồi - Phú Xuân.
B. Ngọc Hồi - Đống Đa.
C. Chi Lăng - Xương Giang.
D. Rạch Gầm - Xoài Mút.
Câu 10: Các làng nghề thủ công ở nông thôn và thành thị dưới thời Nguyễn như thế nào?
A. Bình thường.
B. Không phát triển. C. Phát triển.
D. Chậm phát triển.
Câu 11: Vua Quang Trung đã chia quân làm mấy đạo để tiêu diệt quân Thanh?
A. 3 đạo.
B. 2 đạo.
C. 5 đạo.
D. 4 đạo.
Câu 12: Quốc hiệu nước ta thời Lê Sơ là
A. Đại Cồ Việt.
B. Đại Việt.

C. Đại Ngu.

D. Đại Nam.

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm )
Câu 1 (2,0 điểm)
Bộ luật Hồng Đức do ai ban hành? Nêu nội dung bộ luật Hồng Đức.
Câu 2 (2,0 điểm)
Vua Quang Trung đã làm gì để phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc?
Câu 3 (2,0 điểm)
Tóm tắt những công lao to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc.
Câu 4 (1,0 điểm)
Em hãy đánh giá chung về nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX?

---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 7
Ngày kiểm tra: 11/5/2019
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
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D

B

A

D

C

D

D

C

D

D

B

C

283

B
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B

A
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C

C
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II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
NỘI DUNG

ĐIỂM

Câu 1: Bộ luật Hồng Đức do ai ban hành? Nêu nội dung bộ luật Hồng Đức.

2,0

- Bộ luật Hồng Đức do vua Lê Thánh Tông ban hành.

0,5

* Nội dung cơ bản của bộ luật:
- Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc.

0,25

- Bảo vệ quyền lợi của quan lại và giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến.

0,25

- Bảo vệ chủ quyền quốc gia.

0,25

- Khuyến khích phát triển kinh tế.

0,25

- Gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

0,25

- Bảo vệ một số quyền của phụ nữ.

0,25

NỘI DUNG

ĐIỂM

Câu 2: Vua Quang Trung đã làm gì để phục hồi kinh tế, xây dựng văn
hóa dân tộc?

2,0

- Ra ‘‘Chiếu khuyến nông’’ để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và
nạn lưu vong.

0,5

- Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế, nghề thủ công và buôn bán phục hồi
dần.

0,5

- Ban bố ‘‘Chiếu lập học’’, các huyện, xã được nhà nước khuyến khích mở
trường học.

0,5

- Dùng chữ Nôm làm chữ viết chính thức của dân tộc.

0,5

Câu 3: Tóm tắt những công lao to lớn của phong trào Tây Sơn đối với
lịch sử dân tộc?

2,0

- Lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn - Trịnh - Lê.

0,5

- - Xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc
gia.

0,5

- Đánh tan quân xâm lược Xiêm - Thanh. Bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn
lãnh thổ của tổ quốc.

0,5

- Đề ra những chính sách để khôi phục kinh tế, xây dựng đất nước.

0,5

Câu 4: Em hãy đánh giá chung về nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX?

1,0

- Bộ máy nhà nước ngày càng hoàn chỉnh.

0,5

- Có nhiều cố gắng trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa nhưng hiệu quả chưa
cao.

0,25

- Chính sách ngoại giao còn hạn chế.

0,25
--- HẾT---

