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Câu 1: Nêu nguyên nhân và diễn biến cuộc kháng chống Xiêm (1785). (2.0 điểm)
Câu 2: Trình bày sự phát triển của giáo dục thế kỉ XVI – XVIII. (2.0 điểm)
Câu 3: Tình hình nước Pháp trước cách mạng có đặc điểm gì? (3.0 điểm)
Câu 4: Ý nghĩa và tính chất của CMTS Pháp là gì? (2.0 điểm)
Câu 5: Đánh giá vai trò của phong trào Tây Sơn với sự nghiệp thống nhất đất nước. (1.0 điểm)

HẾT

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn: LỊCH SỬ – Khối 10
Câu 1 (2 điểm): Nêu nguyên nhân và diễn biến cuộc kháng chống Xiêm (1785).
* Nguyên nhân:
- Đầu những năm 80, Nguyễn Ánh – một người cháu của chúa Nguyễn chạy sang Xiêm cầu cứu (0,5) 
5 vạn quân Xiêm kéo vào nước ta. (0,5)
* Diễn biến:
- 1785: Nguyễn Huệ tổ chức trận Rạch Gầm – Xoài Mút (sông Tiền) đánh tan quân Xiêm  Nguyễn
Ánh chạy sang Xiêm. (1,0)
Câu 2 (2 điểm): Trình bày sự phát triển của giáo dục thế kỉ XVI – XVIII.
- Nhà Mạc tiếp tục phát triển giáo dục, thường xuyên tổ chức thi hương, thi hội để chọn người tài. (0,5)
- Khi đất nước bị chia cắt:
+ Đàng Ngoài vẫn như cũ nhưng sa sút dần. (0,25)
+ Đàng Trong: bắt đầu từ năm 1646, song các khoa thi không như Đàng Ngoài dù nội dung vẫn là Nho
học. (0,25)
+ Thời Quang Trung: chăm lo phát triển giáo dục, đưa chữ Nôm thành chữ viết chính thống  thể hiện
ý thức tự cường dân tộc. (0,5)
- Tuy nhiên, giáo dục chủ yếu vẫn chú trọng tới nội dung kinh sử, khoa học tự nhiên chưa được chú ý.
(0,5)
Câu 3 (3 điểm): Tình hình nước Pháp trước cách mạng có đặc điểm gì?
- Kinh tế:
+ Nông nghiệp lạc hậu. (0,5)
+ Công thương nghiệp có bước phát triển nhưng bị chế độ phong kiến kìm hãm. (0,5)

- Chính trị: sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế. (0,5)
- Xã hội: mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba với hai đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc. (1,0)
- Trào lưu “Triết học Ánh sáng” là bước dọn đường cho cuộc cách mạng bùng nổ. (0,5)
Câu 4 (2 điểm): Ý nghĩa và tính chất của CMTS Pháp là gì?
* Ý nghĩa: mở ra một thời đại mới, thời đại thắng lợi và củng cố của CNTB ở các nước tiên tiến thời bấy
giờ. (1,0)
* Tính chất: đây là cuộc cách mạng tư sản triệt để. (1,0)
Câu 5 (1 điểm): Đánh giá vai trò của phong trào Tây Sơn với sự nghiệp thống nhất đất nước.
- 1771 – 1788: phong trào Tây Sơn đã lần lượt tiêu diệt 3 tập đoàn phong kiến: Nguyễn – Trịnh – Lê
(0,25). Xoá bỏ giới tuyến sông Gianh, chấm dứt sự chia cắt đất nước trong hơn 2 thế kỉ. Bước đầu hoàn
thành sự nghiệp thống nhất đất nước. (0,25)
- Bảo vệ lãnh thổ của tổ quốc bằng việc đánh tan quân Xiêm (1785) và quân Thanh (1789). (0,5)

