CÂU HỎI ÔN TẠP LỊCH SỬ 7

TRẮC NGHIỆM
Câu 1 : Đại Việt Sử ký toàn thư là tác phẩm của
A . Lê Văn Hưu .
C .Ngô Sĩ Liên .
B. Ngô Thì Nhậm.
D Phan Huy Chú .
Câu 2 :Người ban hành bộ luật Hồng Đức là
A. Lê Nhân Tông.
C. Lê Anh Tông .
B. Lê Thánh Tông
.
D. Lê Thái Tông.
Câu 3 : Nhà Lê bắt đầu suy thoái vào thời gian nào ?
A .Đầu thế kỉ XVI
C .Giữa thế kỉ XV
B.Cuối thế kỉ XIV
D. Đầu thế kỉ XVII .
Câu 4 : Quang Trung đóng đô ở đâu ?
A .Hoa Lư
B . Thăng Long
B. Tây Đô
D. Phú Xuân
Câu 5: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là?
A. Lê Lợi
B. Lê Thánh Tông
C. Nguyễn Hoàng
D. Lương Thế Vinh
Câu 6: Chữ Quốc ngữ ra đời trên cơ sở:
A. Chữ Hán
B. Chữ cái La-tinh
C. Chữ Nôm
D. Chữ cái La Tinh ghi âm tiếng Việt
Câu 3:Quang Trung đại phá quân Thanh trong bao nhiêu ngày:
A. 5 ngày
B. 6 ngày
C. 7 ngày
D. 8 ngày
Câu 4 :
Huế là cố đô của:
A. Nhà Lê
B. Nhà Nguyễn
C. Nhà Trần
D. Nhà Tây Sơn
Câu 5:( 1đ) Hãy nối tên tác giả ở cột trái tương ứng tác phẩm ở cột phải cho đúng
Tên tác giả
Tác phẩm
1. Lê Thánh Tông
A. Bình Ngô đại cáo
2. Nguyễn Trãi
B. Hồng Đức quốc âm thi tập
3. Lương Thế Vinh
C. Đại Việt sử kí toàn thư
4. Lê Hữu Trác
D. Đại thành toán pháp

PHẦN TỰ LUẬN
1)Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn( 1418- 1427)
*Nguyên nhân thắng lợi :
- Nhân dân ta có lòng yêu nước sâu sắc.
- Tất cả các tầng lớp nhân dân đều đoàn kết đánh giặc.
- Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu đứng đầu là Lê Lợi.
*Ý nghĩa lịch sử : khởi nghĩa Lam Sơn kết thúc 20 năm đô hộ của phong kiến nhà Minh, mở ra
thời kì lịch sử mới- thời Lê Sơ
2)Bộ luật Hồng Đức được ban hành vào thời nào ? Nêu nội dung chính của bộ luật này .
- Bộ luật Hồng Đức được ban hành vào thời Lê ( Lê Thánh Tông )

- Nội dung chính : Bảo vệ quyềnlợi của vua và hoàng tộc, bảo vệquyền lợi của quan lại và giai cấp
thống trị, địa chủ phong kiến.Đặc biệt bộ luật có những điều luật bảo vệ chủ quyền quốc gia,
khuyến khích phát triển kinh tế, gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ một số
quyền của phụ nữ.
3)Hãy kể những hoạt động của Nguyễn Huệ trên đất Bắc Hà từ năm 1786 đến năm 1788?
- Sau khi quân Tây Sơn rút về Nam, tình hình Bắc Hà lại rối loạn. Lê Chiêu Thống không dẹp nổi
nên mời Nguyễn Hữu Chỉnh ra giúp và đánh tan tàn dư họ Trịnh. Nguyễn Hữu Chỉnh từ đó lộng
quyền và ra mặt chống lại Tây Sơn.
- Nguyễn Huệ sai Vũ văn Nhậm ra Bắc trị tội Chỉnh. Vũ văn Nhậm lại kiêu căng, có mưu đồ riêng.
Giữa năm 1788, Nguyễn Huệ lại ra Bắc diệt Nhậm.
4)Vì sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu 1789? Theo em,
những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc ta những năm 1771- 1789
là gì ?
- Vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu 1789 vì vào dịp tết quân
Thanh sẽ sơ hở, không đề phòng, ta đánh sẽ có lợi .
- Cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn : trong 17 năm liên tục chiến đấu, phong trào Tây Sơn
đã lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn - Ttrịnh- Lê; xóa bỏ ranh giới chia cắt đất
nước; đặt nền tảng thống nhất quốc gia. Đồng thời, phong trào Tây Sơn còn đánh tan các cuộc
xâm lược của Xiêm, Thanh, bảo vệ nến độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc.

