CÂU HỎI ÔN TẬP LỊCH SỬ 6- NĂM HỌC 2019-2020
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Các vua Đường chủ trương bóc lột nhân dân ta bằng hình thức nào?
A. Thay nhau gánh quả vai sang Trung Quốc cống nộp.
B. Tô thuế và đi lao dịch.
C. Tô thuế và cống nạp rất nặng nề.
D. Tô thuế và đi phu.
Câu 2. Những chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nước ta từ năm
179 TCN đến thế kỉ X nhằm thực hiện âm mưu ?
A. Biến nước ta thành thuộc địa kiểu mới của chúng
B. Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của chúng
C. Biến nước ta thành căn cứ quân sự để xâm lược các nước khác.
D. Biến nước ta thành thị trường tiêu thụ hàng hoá của chúng.
Câu 3. Các triều đại phương Bắc bắt nhân dân ta phải đổi phong tục theo phong tục người Hán
nhằm mục đích ?
A. Mở rộng quan hệ giao lưu
B. Khai hoá văn minh cho dân tộc ta
C. Truyền bá đạo Nho
D. Thực hiện chính sách đồng hoá
Câu 4. Câu nói:"Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh,đạp luồng sóng dữ,chém cá kình ở biển
khơi.............đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho người ! " là câu nói của ?
A. Bà Trưng Trắc
B. Bà Triệu
C. Bà Trưng Nhị
D. Bà Lê Chân
Câu 5. Ai là người lãnh đạo nhân dân Cham-pa giành độc lập ?
A. Khu Liên
B. Phạm Tu
C. Lý Phật Tử
D. Tinh Thiều
Câu 6. Khởi nghĩa Bà Triệu nổ ra thời gian nào ?
A. Năm 40
B. Năm 248
C. Năm 542

D. Năm 246

Câu 7. Nguyên nhân nào Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người khởi nghĩa?
A. Mai Thúc Loan muốn lên làm vua.
B. Mai Thúc Loan không muốn người Hán cai trị dân ta.
C. Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ.
D. Do chính sách bóc lột tàn bạo, nhà Đường bắt nhân dân ta phải cống nộp và gánh vải sang
Trường An.
Câu 8. Kinh Đô Cham-pa ban đầu đóng ở đâu ?
A. Trà Kiệu - Quảng Nam
B. Hội An - Quảng Nam
C. Tượng Lâm
D. Sa Huỳnh - Quảng Ngãi
Câu 9. Triệu Quang Phục lập căn cứ chống quân Lương ở ?
A. Tống Bình
B. Hát Môn
C. Dạ Trạch

D. Cổ Loa

Câu 10. Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng vào năm ?
A. Năm 938
B. Năm 939
C. Năm 940
D. Năm 941

PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1- Trình bày cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng ( Năm 40)
*)Diễn biến:
- Mùa xuân năm 40 hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa ở Hát Môn ( Hà Tây).
Nghĩa quân được hào kiệt và nhân dân khắp nơi ủng hộ nhanh chóng đánh bại kẻ
thù làm chủ Mê Linh rồi từ Mê Linh tiến đánh Cổ Loa, Luy Lâu. Tô Định bỏ về
nước. Quân Hán bị đánh tan, khởi nghĩa thắng lợi
*)
nn n
n
i:
- Sự lãnh đạo tài tình của 2 Bà Trưng.
- Sự ủng hộ của quần chúng nhân dân.
- ý thức đoàn kết bảo vệ độc lập dân tộc.
*) ý n ĩa ịc sử:
- vai trò của người phụ nữ trong giải phóng dân tộc.
- Giáng 1 đòn nặng nề vào chế độ phong kiến nhà Hán
- Báo hiệu thế lực phong kiến không thể cai trị vĩnh viễn trên đất nước ta.
Câu 2: Hai bà Trưng đã làm gì sau khi giành độc lập.
- Trưng Trắc được suy tôn làm vua, lấy hiệu là Trưng Vương,đóng đô ở Mê Linh.
+ Phong chức tước cho người có công, lập lại chính quyền.
+ Xá thuế cho dân 2 năm liền.
+ Xoá bỏ chế độ lao dịch, luật pháp hà khắc của chính quyền đô hộ.
=> Ổn định tổ chức, phát triển kinh tế và giữ vững độc lập.
:Câu 3: Ch độ cai tr c a c c tri u đ i phong ki n phương Bắc đối với nước ta
từ TKI - TK VI.
- Nhà Hán trực tiếp cai quản các huyện.
- Bắt dân ta đóng nhiều thứ thuế nhất là muối và sắt. Lao dịch
- Nộp cống các sản vật quí: Sừng tê, ngà voi, vàng, bạc, thợ khéo.
- Đồng hoá nhân dân ta.
Câu 4: Những chuyển bi n v xã hội và văn ho nước ta c c TK I - VI.
* ữn c ển biến về xã ội:
- Từ TK I - TK VI: Người Hán thâu tóm quyền lực vào tay mình trực tiếp nắm đến
các huyện, từ huyện trở xuống là người Việt cai quản.
-> Xã hội phân hoá thành nhiều giai cấp, tầng lớp.
* ữn c ển biến về văn oá.
- Mở trường dậy chữ Hán.
- Đưa nho giáo, phật giáo, đạo giáo và phong tục của người Hán vào nước ta.
- Đồng hoá nhân dân ta.
- Dân ta vẫn nói Tiếng Việt và giữ một số phong tục tập quán của mình.

