
 

 

Câu 1. Ai là người tìm ra châu Mĩ? 

A. B. Đi-a-xơ.     B. Va-xcô đơ Ga-ma.    

C. C. Cô-lôm-bô.     D. Ph. Ma-gien-lan.   

Câu 2. Để kỉ niệm chuyến đi vòng quanh Trái Đất lần đầu tiên, hiện nay nơi nào trên 

thế giới được mang tên Ma-gien-lan? 

A. Eo biển giữa châu Âu và châu Phi.  B. Eo biển giữa châu Á và Bắc Mĩ. 

C. Mũi cực Nam của châu Phi.   D. Mũi cực Nam của Nam Mĩ. 

Câu 3. Dưới thời Ngô Quyền, kinh đô nước ta đặt ở 

A. Hoa Lư.                                                                        B. Cổ Loa. 

C. Thăng Long.                                                                 D. Mê Linh. 

Câu 4. Thời Lý - Trần, bộ máy chính quyền được tổ chức chặt chẽ từ trung ương đến 

địa phương. Điều đó chứng tỏ 

A. nhà nước phong kiến đạt đỉnh cao. 

B. các vua quan tâm đến việc phát triển đất nước. 

C. sự hoàn chỉnh của nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền. 

D. nhà Vua muốn thâu tóm mọi quyền hành. 

Câu 5. “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” là câu nói của ai? 

A. Trần Thủ Độ.                                                                 B.Trần Quốc Tuấn.  

C. Trần Khánh Dư.                                                             D. Trần Nhật Duật. 

Câu 6. Câu nào dưới đây Không nằm trong ý nghĩa của thắng lợi ba lần kháng chiến 

chống Mông- Nguyên? 

A. Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược của quân Mông- Nguyên, bảo vệ nền độc lập chủ 

quyền và toàn vẹn lãnh thổ. 

B. Nâng cao lòng tự hào, tự cường của dân tộc. 

C. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. 

D. Đưa nước ta trở thành nước hùng mạnh nhất thế giới. 

Câu 7. Hệ tư tưởng và đạo đức chính thống của giai cấp phong kiến Trung Quốc là 

A. Phật giáo                                                              B. Đạo giáo 

C. Lão giáo                                                                D. Nho giáo 

 Câu 8.  Nhà Lý đã có chính sách gì để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp? 

     A. Cấm giết hại trâu, bò.               C. Khuyến khích khai khẩn đất hoang. 

     B. Vua Lý cày Tịch Điền.               D. Phân chia ruộng đất cho nông dân. 

Câu 9. Bộ Luật thành văn đầu tiên của nước ta là 

A. Hình thư 

B. Hồng Đức 

C. Gia Long 

D. Hình luật 

Câu 10. Công lao của Đinh Bộ Lĩnh với nước ta là gì? 

A  Đánh đuổi giặc ngoại xâm. 

B. Dẹp “loạn 12 sứ quân”, thống nhất đất nước. 

C. Đánh thắng giặc ngoại xâm, xây dựng nền độc lập, thống nhất đất nước. 

D. Phá bỏ nền thống trị hơn 1.000 năm của phong kiến phương Bắc. 



 

 

Câu 11. Lê Hoàn chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống giành thắng lợi ở đâu? 

     A. Sông Như Nguyệt    C. Rạch Gầm - Xoài Mút 

     B. Chi Lăng - Xương Giang   D. Sông Bạch Đằng 

Câu 12. Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền là hai giai cấp chính của 

A. xã hội nguyên thuỷ. 

B. xã hội chiếm hữu nô lệ. 

C. xã hội phong kiến. 

D. xã hội tư bản. 

Câu 13. Lễ cày tịch điền là gì? 

A. Lễ cúng đựơc mua, do các quan tiến hành 

B. Lễ tế thần Nông, do các bô lão tiến hành 

C. Lễ tế Trời, do nhà Vua tiến hành 

D. Lễ tế thần Nông, do nhà vua tiến hành, tế xong tự cầm cà 

Câu 14. Nơi nào được xem là trường đại học đầu tiên của Quốc gia Đại Việt? 

A. Văn Miếu    B. Chùa Trấn Quốc 

C. Quốc Tử Giám    D. Chùa Một Cột 

Câu 15. Với sự hình thành của chủ nghĩa tư bản châu Âu, giai cấp mới nào ra đời? 

A. Tư sản và nông dân 

B. Vô sản và lãnh chúa 

C. Tư sản và vô sản 

D. Lãnh chúa và nông nô 

Câu 16: Hai tác phẩm nổi tiếng nhất của Ấn Độ là 

A. Ra-ma –ya –na và Ma – ha – Bha – ra – ta 

B. Đam san, Ra –ma –ya –na 

C. Ma – ha –bha – ra – ta và kinh Vê Đa 

D. Cả A và B đều đúng 

Câu 17: Đông Nam Á hiện nay có bao nhiêu quốc gia 

A. 10   B. 11 

C. 12   D. 13 

Câu 18: Chủ nhân đầu tiên trên đất Lào là 

A. Lào Thơng   B. Lào Lùm 

C. Pha Ngừm   D. Lạng Xạng 

Câu 19. Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền là hai giai cấp chính của 

A. Xã hội nguyên thuỷ  B. Xã hội chiếm hữu nô lệ 

C. Xã hội tư bản   D. Xã hội phong kiến 

Câu 20. Để khuyến khích nhân dân sản xuất, vua nhà Tiền Lê đã: 

A. Tổ chức lễ tế trời đất, cầu mưa 

B. Về địa phương tổ chức lễ cày tịch điền 

C. Giảm thuế cho nông dân 

D. Sai sứ giả ra nước ngoài lấy giống lúa 


