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TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

HÀ NỘI – AMSTERDAM 

 

 ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ 6 

Năm học 2019 – 2020 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm) 

Hãy khoanh vào câu trả lời đúng nhất 

Câu 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42 – 43) thất bại xuất phát từ 

nguyên nhân chủ yếu nào? 

A. So sánh lực lượng chênh lệch giữa ta và địch. 

B. Nhân dân chưa triệt để chống giặc. 

C. Chưa có đường lối kháng chiến đúng. 

D. Người lãnh đạo không có tài năng.  

Câu 2: Sự ra đời của nhà nước Âu Lạc khẳng định truyền thống gì của dân tộc Việt 

Nam trong buổi đầu dựng nước? 

A. Đoàn kết xây dựng và bảo vệ đất nước. 

B. Trọng võ. 

C. Trọng xỉ. 

D. Trọng văn. 

Câu 3: Nguyên do nào khiến vua Hán chọn Mã Viện làm tướng chỉ huy đạo quân 

xâm lược trong năm 42? 

A. Đã từng chinh chiến ở phía Bắc. 

B. Có mối liên hệ với Hai Bà Trưng. 

C. Là viên tướng lão huyện. 

D. Nổi tiếng nhân hậu. 

Câu 4: Tổ chức bộ máy nhà nước Âu Lạc có điểm gì mới so với nhà nước Văn Lang 

là: 

A. Quyền lực của vua và nhà nước được tăng cường. 

B. Bộ máy nhà nước xây dựng theo mô hình Trung Hoa. 

C. Bộ máy nhà nước được hoàn thiện. 

D. Xuất hiện thêm 6 bộ. 

Câu 5: Nội dung nào không thuộc ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng 

nổ vào mùa xuân năm 40? 

A. Mở ra thời kì phong kiến độc lập, tự chủ trên đất nước ta. 

B. Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu của nhân dân ta. 

C. Khẳng định vai trò của người phụ nữ Việt Nam. 

D. Mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc. 

Câu 6: Vì sao nhà nước mới được thành lập sau cuộc kháng chiến chống Tần lại gọi 

là Âu Lạc?  

A. Hợp nhất vùng đất của hai bộ lạc Tây Âu và Lạc Việt. 

B. Là tên của thủ lĩnh Tây Âu. 

C. Là tên của thủ lĩnh Lạc Việt. 

D. Là tên của một bộ lạc tham gia cuộc kháng chiến. 

Câu 7: Nội dung nào phản ánh sự thay đổi của nhà nước Âu Lạc dưới thời thuộc 

Hán?

A. Nhân dân hoàn toàn bị người Hán đồng hóa. 
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B. Nước ta bị chia thành quận sáp nhập vào Trung Quốc. 

C. Nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân nổ ra liên tiếp. 

D. Đất nước bị mất hoàn toàn độc lập. 

Câu 8: Sau khi lên ngôi, vua Hùng chia nước ta làm bao nhiêu bộ? 

A. 14 bộ. 

B. 15 bộ. 

C. 16 bộ. 

D. Nhiều bộ. 

Câu 9: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42 – 43) không mang ý nghĩa 

nào sau đây? 

A. Củng cố vững mạnh chính quyền tự chủ của nhân dân ta. 

B. Khẳng định vai trò của người phụ nữ trong lịch sử dân tộc ta. 

C. Thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí chống giặc của nhân dân ta. 

D. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. 

Câu 10: Nội dung nào sau đây không thuộc đặc điểm tình hình nước Văn Lang 

cuối thế kỉ III TCN? 

A. Nguy cơ phải đối mặt với các cuộc chiến tranh xâm lược từ bên ngoài. 

B. Vua không lo sửa sang võ bị, chỉ lo ăn uống, vui chơi. 

C. Lụt lội xảy ra, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. 

D. Kinh tế ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện. 

Câu 11: Đền thờ hai Bà Trưng đang được đặt ở tỉnh nào hiện nay?  

A. Hà Nội. 

B. Bắc Giang. 

C. Hải Phòng. 

D. Hưng Yên. 

Câu 12: Nội dung nào không phải biện pháp của An Dương Vương để củng cố an 

ninh quốc phòng quốc gia? 

A. Xây dựng thành Cổ Loa kiên cố. 

B. Xây dựng lực lượng quân đội mạnh. 

C. Trang bị vũ khí nhiều loại tốt. 

D. Không đồng ý với đề nghị xin hòa của Triệu Đà.

Câu 13: Câu chuyện Mị Châu – Trọng Thủy đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho 

đời sau? 

A. Phải có tinh thần đoàn kết, quân dân trên dưới một lòng. 

B. Phải có vũ khí tốt, lực lượng mạnh. 

C. Phải có lòng yêu nước và quyết tâm chống giặc. 

D. Phải đề cao cảnh giác với kẻ thù. 

Câu 14: Một trong những nguyên nhân đưa đến cuộc kháng chiến chống quân Tần 

của nhân dân Tây Âu và Lạc Việt thắng lợi là:

A. Sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu dũng cảm của nhân dân Tây Âu và Lạc Việt. 

B. Nhà Tần đang lâm vào tình trạng khủng hoảng. 

C. Lực lượng quân Tần yếu hơn quân ta và chủ quan. 

D. Nhân dân Âu Lạc có sự giúp đỡ của nỏ thần.  

Câu 15: Nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi thể hiện 

điều gì? 

A. Khẳng định tinh thần đoàn kết, yêu nước của nhân dân ta. 
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B. Nhân dân kính trọng và ghi nhớ công lao Hai Bà Trưng. 

C. Thể hiện sự phát triển của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. 

D. Thể hiện vai trò của người của phụ nữ trong lịch sử dân tộc. 

Câu 16: Nước Âu Lạc sụp đổ khi nào?

A. 179 TCN. 

B. 207 TCN. 

C. 214 TCN. 

D. 218 TCN. 

Câu 17: Nhà Hán đưa người Hán sang Giao Châu là biểu hiện của chính sách gì? 

A. Cai trị tàn bạo. 

B. Đồng hóa. 

C. Thân dân. 

D. Phân biệt dân tộc.. 

Câu 18: Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến thất bại của Triệu Đà trong lần 

xâm lược Âu Lạc đầu tiên ?

A. Quân dân Âu Lạc có vũ khí tốt. 

B. Quân dân Âu Lạc đoàn kết một lòng. 

C. Tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân dân Âu Lạc. 

D. Nhà Triệu thất bại trong chính sách chia rẽ nội bộ của nhà Âu Lạc. 

Câu 19: Tại sao trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42 - 43), quân 

ta phải rút về giữ Cổ Loa và Mê Linh? 

A. Cuộc chiến đấu ở Mê Linh thất bại. 

B. Cuộc chiến đấu ở Lãng Bạc thất bại. 

C. Cuộc chiến đấu ở Hát Môn thất bại. 

D. Cuộc chiến đấu ở Hợp Phố thất bại.  

Câu 20: Sau khi lên ngôi, vua Hùng đặt tên nước là gì? 

A. Lạc Việt. 

B. Âu Lạc. 

C. Văn Lang. 

D. Âu Việt.

Câu 21: Đâu không phải nhân tố đưa đến sự tiến bộ trong nông nghiệp và thủ công 

nghiệp thời kì Âu Lạc?

A. Tinh thần lao động sáng tạo, cần cù của nhân dân. 

B. Đất nước được độc lập để phát triển ổn định. 

C. Sự phân biệt giữa tầng lớp thống trị và nhân dân chưa sâu sắc. 

D. Kế thừa thành tựu cải tiến công cụ từ thời Văn Lang. 

Câu 22: Nhà nước Âu Lạc có điểm gì khác so với nhà nước Văn Lang?

A. Chưa có thành quách quân đội. 

B. Quyền lực của nhà vua chưa cao. 

C. Phân biệt tầng lớp thống trị với nhân dân sâu sắc. 

D. Kinh đô đóng ở Bạch Hạc (Phú Thọ). 

Câu 23: Nhà Hán làm thêm đường sá sau khi nghe tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa 

nhằm mục đích gì? 

A. Củng cố hệ thống giao thông trong nước. 

B. Thuận tiện cho bóc lột sức người, sức của. 

C. Phát triển công nghiệp trong nước. 

D. Thuận tiện cho bước đường xâm lược nước ta.  

Câu 24: Trưng Trắc, Trưng Nhị và Thi Sách đã không có hành động nào sau đây? 
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A. Cùng nhau mưu việc lớn, chống lại quân Hán. 

B. Bí mật tìm cách liên lạc với thủ lĩnh ở mọi miền đất nước. 

C. Chuẩn bị nổi dậy lật đổ ách thống trị của nhà Hán. 

D. Không ủng hộ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 

Câu 25: Xã hội Văn Lang chia nước thành những tầng lớp nào? 

A. Những người quyền quý, dân tự do, nô tì. 

B. Chủ nô, nô lệ. 

C. Phong kiến, nông dân công xã. 

D. Quý tộc, nông nô.

Câu 26: Tô Định được cử làm Thái thú quận Giao Chỉ đã tác động như thế nào đến 

cuộc sống của nhân dân ta? 

A. Nhân dân ta vùng dậy khởi nghĩa mạnh mẽ. 

B. Tầng lớp nô lệ và tư sản ngày càng tăng. 

C. Cuộc sống của nhân dân ngày càng thêm khổ cực. 

D. Cơ cấu kinh tế có sự thay đổi tích cực. 

Câu 27: Hai Bà Trưng đã không thực hiện chính sách nào sau khi giành lại được 

độc lập? 

A. Phong chức tước cho những người có công. 

B. Xóa bỏ luật pháp hà khắc trước đây. 

C. Thành lập chính quyền tự chủ. 

D. Xá thuế 3 năm liền cho dân. 

Câu 28: Nguyên nhân nào không dẫn đến sự ra đời nhà nước Văn Lang? 

A. Xã hội phân chia giàu – nghèo, mở rộng giao lưu và tự vệ. 

B. Sản xuất phát triển, cuộc sống định cư, làng chạ được mở rộng. 

C. Bảo vệ sản xuất vùng lưu vực các con sông lớn. 

D. Nhà nước Âu Lạc lâm vào tình trạng khủng hoảng.  

 

II. TỰ LUẬN (3.0 điểm) 

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42- 43) đã diễn ra như thế nào? 

 

Hết 

 


