TRƯỜNG THPT TÂY THẠNH
ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ II – NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN LỊCH SỬ – KHỐI 10
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên học sinh: ……………………………………………………… Lớp: ………. Mã số: ………
Câu 1 (2.0 điểm)
a. Hãy nêu nội dung cơ bản của luật pháp và tổ chức quân đội nước ta từ thế kỉ X – XV.
b. Giải thích chính sách “ngụ binh ư nông”.
Câu 2 (2.0 điểm)
a. Nêu quá trình thành lập vương triều Tây Sơn.
b. Trình bày những chính sách tiến bộ của vương triều Tây Sơn.
Câu 3 (3.0 điểm)
a. Nêu quá trình xây dựng, củng cố bộ máy nhà nước dưới triều Nguyễn vào nửa đầu thế kỉ XIX.
b. Vì sao vua Gia Long chia nước thành 3 vùng?
c. Nhận xét của em về chính sách ngoại giao của triều Nguyễn.
d. Nếu là vua dưới triều Nguyễn em sẽ thực hiện chính sách ngoại giao như thế nào?
Câu 4 (3.0 điểm)
a. Nêu diễn biến chính của cách mạng tư sản Anh.
b. Giải thích tính chất của cách mạng tư sản Anh.
c. Vì sao chế độ phong kiến và giáo hội Ki-tô lại là rào cản đối sự phát triển của xã hội nước Anh
thế kỉ XVII?
-------Hết-----HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN LỊCH SỬ – KHỐI 10
Câu

Lời giải (cần vắn tắt – rõ các bước được điểm)

Câu 1
a. * Luật pháp
(2.0 điểm) - Năm 1042 vua Lý Thánh Tông ban hành Hình thư (bộ luật
thành văn đầu tiên).
- Thời Trần: Hình luật.
- Thời Lê sơ: Quốc triều hình luật (luật Hồng Đức).
=>Luật pháp nhằm bảo vệ quyền hành của giai cấp thống trị, an
ninh đất nước và một số quyền lợi của nhân dân.
* Quân đội: được tổ chức quy củ, trang bị vũ khí đầy đủ, gồm 2
bộ phận:
- Cấm quân: bảo vệ kinh thành.
- Quân chính quy: bảo vệ đất nước, được tuyển chọn theo chế độ
“ngụ binh ư nông”
b. Ngụ binh ư nông là gửi quân vào nông nghiệp, cho binh lính
lao động, sản xuất tại địa phương trong một khoảng thời gian
xác định.
Câu 2
a. Năm 1778, Nguyễn Nhạc xưng Hoàng Đế (hiệu Thái Đức),
(2.0 điểm) thành lập vương triều Tây Sơn
- Cuối năm 1778, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế (hiệu Quang
Trung).
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b. Chính sách vương triều Tây Sơn:
- Thành lập chính quyền các cấp
- Kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất, mở rộng phát triển công
thương nghiệp… lập sổ hộ.
- Tổ chức giáo dục thi cử (dịch chữ Hán, chữ Nôm làm văn tự
chính thức)
- Quân đội được tổ chức quy cũ và trang bị vũ khí đầy đủ
*Đối ngoại: quan hệ tôt đẹp với nhà Thanh cũng như Chân Lạp
và Lào
Câu 3
a. Tổ chức bộ máy nhà nước:
(3.0 điểm) - Chính quyền trung ương: tổ chức theo mô hình thời Lê sơ.
- Thời Gia Long đất nước được chia thành 3 vùng: Bắc thành,
Gia Định thành, và Trực doanh do triều đình trực tiếp cai quản.
- Năm 1831 – 1832 vua Minh Mạng cải cách hành chính: chia
nước thành 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên.
- Quan lại được tuyển chọn chủ yếu qua giáo dục thi cử.
- Luật pháp: ban hành Hoàng Việt luật lệ (luật Gia Long).
- Quân đội: tổ chức quy củ, trang bị đầy đủ nhưng lạc hậu, thô
sơ.
b. Vì: dễ quản lý và là giải pháp tình thế để ổn định đất nước..
c. Nhận xét về chính sách ngoại giao:
- Tích cực: Duy trì quan hệ tốt đẹp, hoà bình với các nước láng
giềng, Lào, Chân Lạp nhất là Trung Quốc để đảm bảo an ninh
quốc gia.
- Hạn chế: bảo thủ, lạc hậu, không tạo điều kiện cho đất nước
phát triển, không tiếp cận KHKT, dẫn đến đất nước trì trệ.
d. Thực hiện chính sách ngoại giao: mềm dẻo, bình đẳng, mở
cửa có điều kiện, phát triển kinh tế, tăng cường an ninh quốc
gia…..
Câu 4
a.
(3.0điểm) - Sác-lơ I tuyên chiến với Quốc hội-> nội chiến bùng nổ. Năm
1648, Vua Sác-lơ I bị bắt.
- Năm 1649, Sác-lơ I bị xử tử. Anh trở thành nước cộng hòa do
Ô-li-vơ Crôm-oen đứng đầu=> Cách mạng đạt đến đỉnh cao.
- Nhưng sau đó quyền lợi thuộc về tư sản và quý tộc mới -> nhân
dân tiếp tục đấu tranh.
- Để đối phó với nhân dân, quý tộc mới và tư sản thỏa hiệp với
phong kiến cũ, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi, thiết
lập chế độ quân chủ lập hiến =>Cách mạng kết thúc.
b. Cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để.
Vì tàn dư phong kiến (vua) còn tồn tại và chưa giải quyết
quyền lợi ngườ lao động (ruộng đất cho nông dân, tiền lương cho
công nhân, thực hiện tự do, dân chủ….)
c. Tư tưởng lạc hậu, bảo thủ, chế độ phong kiến xem giáo hội là
công cụ thống trị, bóc lột nhân dân với nhiều loại thuế khoá nặng
nề nhằm duy trì lợi ích phong kiến …..mâu thuẩn xã hội và cản
trở sự phát triển kinh tế.
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