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A.  HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:    Bài 22, 23, 24   

 
I. Trắc nghiệm 
Chọn đáp án đúng cho các câu dưới 
Câu 1. Nền nông nghiệp nước ta ở các thế kỷ XI – XV chịu sự tác động của bối 
cảnh lịch sử  

A. bị phong kiến phương Bắc đô hộ 
B. chính trị độc lập, ổn định, lãnh thổ thống nhất 
C.  nhà nước chỉ chú trọng đến thủ công và thương nghiệp 
D. nội chiến khốc liệt, lãnh thổ bị chia cắt 

   Câu 2. Những biểu hiện của sự phát triển thủ công nghiệp nước ta thời kỳ ở các 
thế kỷ XI – XVIII  

A. phát triển phong phú, đa dạng về ngành nghề 
B. chỉ phát triển các nghề cổ truyền  
C. kém phát triển, bị nhà nước kìm hãm 
D. chỉ phát triển các nghề do nhà nước quản lý 

  Câu 3.Yếu tố nào không thúc đẩy ngoại thương nước ta phát triển mạnh ở các thế 
kỷ XVI – XVIII? 

A. chính sách mở cửa của nhà nước. 
B. kinh tế trong nước phát triển. 
C. bị nhà nước kìm hãm bằng thuế khóa nặng 
D. do kết quả và tác động của các cuộc phát kiến địa lý 

Câu 4. Biểu hiện rõ nét nhất về sự suy thoái của Nho giáo trong các thế kỉ XVI - 
XVIII là gì? 

A. Chất lượng giáo dục giảm sút             
B. Nạn mua quan bán tước phổ biến. 
C.  Tôn ti trật tự phong kiến bị đảo lộn.   
D. Chữ Nôm được đề cao và phổ biến. 

Câu 5. Thắng lợi quân sự lớn nhất của Nguyễn Huệ được thể hiện trong những cuộc 
kháng chiến: 

A. chống quân Xiêm và quân Thanh       B. ba lần chống lại quân Mông-Nguyên  
C. kháng chiến chống quân Minh             D. hai lần kháng chiến chống Tống  

Câu 6. Vì sao ở các thế kỉ XVI-XVIII ở nước ta Nho giáo không giữ vị trí độc tôn 
trong xã hội? 

A. Trật tự phong kiến bị đảo lộn.  B. Các nước tư bản phương Tây xâm lược. 
     C. Vì nhà Lê sơ sụp đổ.                D. Phật giáo và Đạo giáo phục hồi mạnh. 

Câu 7. Khi Nguyễn Huệ quyết định tiến quân ra Đàng Ngoài, ông đã nêu khẩu hiệu 
gì?  

A."Phù Lê diệt Trịnh”                                    B. "Diệt Lê diệt Trịnh"  

C. "Phù Trịnh diệt Lê"        D. "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ" 

Caâu 8. Quân Xiêm xâm lược vùng nào nước ta vào năm 1785?  
A. Gia Định                 B. Thăng Long      C. Trung Bộ                 D. Trung Bộ 

Câu 9. Chiến công nổi bật của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ năm 1789 là;  
A. đánh tan quân Mông- Nguyên                B.  đánh tan quân Minh                     
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 C. đánh tan quân Thanh                                 D. đánh tan quân Tống                  
 

II. Tự luận 
1. Trình bày những biểu hiện về sự phát triển thủ công nghiệp, thương nghiệp 
trong các thế kỷ XVI – XVIII  
2. Nêu những biểu hiện về sự phát triển của giáo dục nước ta trong các thế kỷ 
XVI – XVIII 
3. Đánh giá vai trò của phong trào Tây Sơn trong sự nghiệp thống nhất đất nước, 
bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỉ XVIII 

 
B.  CHUẨN BỊ BÀI MỚI:   Bài 25 
 
1. Nhà Nguyễn đã tiến hành xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước, chính sách 
ngoại giao thời gian đầu thế kỉ XIX như thế nào?. 
2. Tìm hiểu nét chính tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn đầu thế kỉ 
XIX. 
3. Tình hình văn hóa – giáo dục, khoa học – kĩ thuật, nghệ thuật của nước ta đầu 
thời Nguyễn.  
4. Em có nhận xét gì về chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn. Nhận xét mặt tích 
cực và hạn chế của chính sách này? 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


