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BỘ 10 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN LỊCH SỬ 10 CÓ ĐÁP ÁN 

 

1. Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch Sử 10 – Số 1 

TRƯỜNG THPT AN KỲ ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 

MÔN LỊCH SỬ 10 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1: Tổ chức xã hội đầu tiên của loài người được gọi là 

A. Làng bản. 

B. Công xã. 

C. Thị tộc. 

D. Bộ lạc. 

Câu 2: Thị tộc được hình thành 

A. Từ khi Người tối cổ xuất hiện. 

B. Từ khi Người tinh khôn xuất hiện. 

C. Từ chặng đường đầu với sự tồn tại của một loài vượn cổ. 

D. Từ khi giai cấp và nhà nước ra đời. 

Câu 3: Thị tộc thời nguyên thủy là 

A. Nhóm người cùng chung dòng máu, gồm hai,ba thế hệ, xuất hiện ở giai đoạn Người tinh 

khôn. 

B. Nhóm người từ thòi nguyên thuỷ sống cạnh nhau, có nguồn gốc tổ tiên xa xôi. 

C. Nhóm người cùng nhau sinh sống trên một vùng đất từ thời nguyên thủy. 

D. Nhóm người hơp tác lao động, xuất hiện từ thời nguyên thủy. 

Câu 4:Ý không phản ánh đúng khái niệm bộ lạc là 

A. Gồm nhiều thị tộc sống gần nhau hợp thành. 

B. Có họ hàng và nguồn gốc tổ tiên xa xôi. 

C. Có quanh hệ gắn bó với nhau. 

D. Các bộ lạc khác nhau thường có màu da khác nhau. 

Câu 5: Công việc thường xuyên và hàng đầu của thị tộc là 

A. Tìm kiếm thức ăn để nuôi sống thị tộc. 

B. Sáng tạo ra công cụ lao động để nâng cao năng suất lao động. 

C. Di chuyển chỗ ở đến những địa điểm có sẵn nguồn thức ăn và nguồn nước. 

D. Đương đầu với thiên nhiên và sự tấn công của các thị tộc khác để sinh tồn. 

Câu 6: những người sống trong thị tộc được phân chia khẩu phần như thế nào? 
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A. Chia đều. 

B. Chia theo năng suất lao động. 

C. Chia theo địa vị. 

D. Chia theo tuổi tác. 

Câu 7: lý do chính khiến người nguyên thủy phải hợp tác lao động với nhau là 

A. Quan hệ huyết thống đã gắn bó các thành viên trong cuộc sống thường ngày cũng như 

trong lao động. 

B. Yêu cầu công việc và trình độ lao động. 

C. Đời sống còn thấp kém nên phải “chung lưng đấu cật”để kiếm sống. 

D. Tất cả mọi người đều được hưởng thụ bằng nhau 

Câu 8. Trong xã hội nguyên thủy, sự bình đẳng được coi là “nguyên tắc vàng”vì 

A. Mọi người sống trong cộng đồng 

B. Phải dựa vào nhau vì tình trạng đời sống còn quá thấp. 

C. Là cách duy nhất để duy trì cuộc sống. 

D. Đó là quy định của các thị tộc. 

Câu 9. Ý nào không mô tả đúng tính cộng đồng của thị tộc thời nguyên thủy? 

A. Hợp tác lao động, ăn chung, làm chung. 

B. Mọi của cải đều là của chung. 

C. Công bằng, bình đẳng. 

D. Sinh sống theo bầy đàn. 

Câu 10. Một loại hình công cụ mới được phát minh khi con người bước vào giai đoạn thị tộc 

là 

A. Rìu đá ghè đẽo. 

B. Rìu đá mài lưỡi. 

C. Công cụ bằng xương, sừng. 

D. Công cụ bằng đồng. 

Câu 11. Loại công cụ này xuất hiện sớm nhất bằng cách nay khoảng 

A. 8000 năm       

B. 5500 năm 

C. 4000 năm       

D. 3000 năm 

Câu 12. Cư dân biết sử dụng công cụ này sớm nhất là ở 

A. Ấn Độ. 

B. Lưỡng Hà. 
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C. Tây Á và Ai Cập. 

D. Trung Quốc 

Câu 13. Công cụ bằng sắt xuất hiện vào khoảng thời gian nào? 

A. 5500 năm trước. 

B. 4000 năm trước. 

C. 3000 năm trước. 

D. 2000 năm trước. 

Câu 14. Sử dụng đồ sắt sớm nhất là cư dân ở 

A. Tây Á, Nam Âu. 

B. Ai Cập. 

C. Trung Quốc. 

D. Hi Lạp. 

Câu 15. Loại công cụ mà khi xuất hiện được đánh giá không có gì so sánh được là 

A. Cung tên 

B. Công cụ xương, sừng. 

C. Công cụ bằng đồng. 

D. Công cụ bằng sắt. 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – SỐ 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

C B A D A A B B D D B C C A D 

 

2. Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch Sử 10 – Số 2 

TRƯỜNG THPT AN LẠC 2 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 

MÔN LỊCH SỬ 10 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1: Các đối tượng địa lí thường được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu:  

A. Các đường ranh giới hành chính            

B. Các hòn đảo 

C. Các điểm dân cư                                     

D. Các dãy núi 

Câu 2: Phép chiếu thường dùng để vẽ vùng khu vực quanh cực là: 

A. Phép chiếu phương vị             

B. Phép chiếu hình nón 
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C. Phép chiếu hình trụ                 

D. Phép chiếu hình trụ đứng 

Câu 3: Trong phép chiếu hình trụ đứng, mặt chiếu là một hình trụ bao quanh:  

A. xích đạo          

B. quả Địa Cầu            

C. vùng cực             

D. chí tuyến 

Câu 4: Thiên hà là:  

A. một tập hợp gồm nhiều giải ngân hà trong vũ trụ. 

B. một tập hợp của nhiều hệ Mặt Trời. 

C. khoảng không gian vô tận còn được gọi là vũ trụ. 

D. một tập hợp của rất nhiều Thiên thể cùng với bụi khí và bức xạ điện từ. 

Câu 5: Vào ngày 22/12 ở Nam Bán Cầu có thời gian ban ngày:  

A. Dài nhất            

B. Ngắn nhất          

C. Bằng ban ngày          

D. Không xác định được 

Câu 6: Nơi quanh năm có ngày đêm bằng nhau 

A. Xích đạo           

B. Chí tuyến             

C. Ôn đới               

D. Vòng cực 

Câu 7: Một năm trên Trái Đất có độ dài so với một năm trên Thuỷ Tinh là:  

A. Bằng nhau                                   

B. Dài gấp khoảng 3 lần 

C. Dài gấp khoảng 4 lần                  

D. Ngắn hơn 

Câu 8: Quá trình hòa tan và tạo thành những dạng địa hình khác nhau ở trên mặt đất và ở 

dưới sâu, được gọi là:  

A. quá trình oxi hóa                      

B. quá trình ăn mòn 

C. quá trình cac-xto                      

D. quá trình mài mòn 

Câu 9: Hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng là:  
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A. làm cho các lớp đất đá bị uốn thành nếp nhưng không phá vỡ tính liên tục của chúng. 

B. làm cho các lớp đất đá bị gãy đứt ra rồi dịch chuyển ngược hướng nhau. 

C. làm cho bộ phận này của lục địa kia được nâng lên khi bộ phận khác bị hạ xuống. 

D. làm cho đất đá di chuyển từ chỗ cao xuống chỗ thấp. 

Câu 10: Những vùng nhận được lượng nhiệt lớn là những vùng có 

A. Góc nhập xạ lớn                          

B. Góc nhập xạ bé 

C. Góc nhập xạ trung bình               

D. Góc nhập xạ rất nhỏ 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – SỐ 2 

1.C              2.A                  3.B                 4.A                5.A 

6.A               7.B                 8.C                 9.C                 10.A 

3. Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch Sử 10 – Số 3 

TRƯỜNG THPT BÌNH AN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 

MÔN LỊCH SỬ 10 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1. Phương thức kiếm sống của Người tối cổ là 

A. săn bắn, hái lượm.    B. trồng trọt, làm gốm. 

C. trồng trọt, chăn nuôi.    D. săn bắt, hái lượm.  

Câu 2. “Nguyên tắc vàng” của xã hội nguyên thủy là 

A. hưởng thụ công bằng.    B. yêu thương lẫn nhau.    

C. sự tự do và bình đẳng.    D. Kiếm thức ăn nuôi sống thị tộc. 

Câu 3. Phát minh quan trọng nhất, giúp cải thiện cuộc sống của Người tối cổ là 

A. biết chế tác công cụ lao động.   B. biết cách tạo ra lửa. 

C. biết sử dụng lửa để nướng thức ăn.  D. biết trồng trọt và chăn nuôi. 

Câu 4. Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của hợp quần xã hội đầu tiên của con 

người? 

A. Có người đứng đầu. 

B. Có phân công lao động giữa nam và nữ. 

C. Sống quây quần trong các hang động, mái đá. 

D. Có sự phân hóa giàu nghèo. 

Câu 5. Trong buổi đầu thời đại kim khí, kim loại nào được sử dụng sớm nhất? 

A. Đồng đỏ.   B. Đồng thau. C. Sắt.   D. Thiếc. 
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 Câu 6.  Các quốc gia cổ đại phương Đông chủ yếu hình thành đầu tiên ở khu vực nào?  

A. Lưu vực các con sông lớn.         B. Ven bờ biển.      

C. Vùng trung du.           D. Vùng núi.  

Câu 7.  Chữ viết đầu tiên của cư dân phương Đông là 

A. chữ tượng thanh     B. chữ tượng hình   . 

C. Chữ tượng ý.     D. Chữ giáp cốt. 

Câu 8. Công trình kiến trúc nào là thành tựu văn hóa Lưỡng Hà cổ đại? 

A. Đền Pác-tê-nông.    B.Vườn treo Babilon.                            

C. Vạn lí trường thành.                            D. Kim tự tháp. 

Câu 9. Tại sao các công trình kiến trúc ở những quốc gia cổ đại Phương Đông thường đồ 

sộ? 

A. Thể hiện tài năng và sự sáng tạo của cư dân phương Đông. 

B. Thể hiện sức mạnh của thần thánh 

C. Thể hiện sức mạnh và uy quyền của nhà vua 

D. Thể hiện tình đoàn kết dân tộc.  

Câu 10. Ý nào không đúng khi nói về nền dân chủ cổ đại ở phương Tây? 

A. Người ta không chấp nhận có vua chuyên chế. 

B. Mọi người có quyền tham gia Đại hội công dân. 

C. Đại hội công dân bầu ra các cơ quan nhà nước quyết định mọi công việc. 

D. Hội đồng 500 có vai trò như quốc hội, bầu ra 10 viên chức điều hành như chính phủ. 

Câu 11. Giai cấp địa chủ phong kiến ở Trung Quốc được hình thành từ 

A. quan lại và tăng lữ    B. Chủ nô và nông dân giàu có. 

C. tăng lữ.      D. quý tộc và một số nông dân giàu có.  

Câu 12. Người đầu tiên khởi xướng tư tưởng Nho học ở Trung Quốc là 

A. Tuân Tử.   B. Mạnh Tử.  C. Lão Tử.  D. Khổng Tử. 

Câu 13. Thể loại văn học phát triển nhất dưới thời Minh, Thanh là 

A. thơ.   B. kịch.  C. tiểu thuyết   D. phú 

Câu 14. Chế độ phong kiến Trung Quốc được xác lập khi 

A. quan hệ vua – tôi được xác lập, xây dựng chế độ quân chủ chuyên chế. 

B. quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã được xác lập. 

C. quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh được xác lập. 

D. vua Tần xưng là Hoàng đế. 

Câu 15. Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các triều đại phong kiến Trung 

Quốc là 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 7 

 

A. quan hệ hoà hiếu với các nước láng giềng.   

B. gây chiến tranh xâm lược bên ngoài  

C. mở rộng quan hệ sang phương Tây. 

D. thần phục phương Tây 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – SỐ 3 

1.D              2.A               3.B               4.D             5.A 

6.A              7.B               8.B               9.C             10.B 

11.D            12.D            13.C             14.C           15.B 

4. Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch Sử 10 – Số 4 

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 

MÔN LỊCH SỬ 10 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1: Năm 1649, Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì : 

A. Vua Sác-lơ I bị xử tử, chế độ cộng hòa được thiết lập. 

B. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là lật đổ giai cấp tư sản. 

C. Ngay sau khi cuộc nội chiến kết thúc, chế độ độc tài được thiết lập. 

D. Cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến. 

Câu 2: Ý nào sau đây không phải là hệ quả về kinh tế của cách mạng công nghiệp:  

A. tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp hình thành 

B. thúc đẩy nông nghiệp và giao thông vận tải phát triển 

C. năng suất lao động tăng cao 

D. nhiều trung tâm công nghiệp xuất hiện 

Câu 3: Trước cách mạng tư sản, xã hội Pháp chia thành các đẳng cấp là: 

A. tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba B. quý tộc, tư sản, nông dân 

C. tăng lữ, quý tộc, nông dân D. tư sản, nông dân, bình dân 

Câu 4: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ: 

A. những năm 30 của thế kỉ XIX B. những năm 60 của thế kỉ XVIII 

C. những năm 50 của thế kỉ XIX D. những năm 40 của thế kỉ XIX 

Câu 5: Trong cuộc cải cách hành chính năm 1831-1832, vua Minh Mạng đã chia nước ta 

thành: 

A. 31 tỉnh   

B. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc   

C. 30 tỉnh   
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D. 3 vùng  

Câu 6: Trước cách mạng 1789, Pháp là một nước: 

A. công thương nghiệp kém phát triển B. nông nghiệp lạc hậu 

C. nông nghiệp phát triển D. các ngành kinh tế chậm phát triển 

Câu 7: Phát minh quan trọng nhất trong cách mạng công nghiệp Anh là: 

A. máy kéo sợi Gien-ni      

B. tàu lửa    

C. máy hơi nước   

D. đầu máy xe lửa 

Câu 8:  Trận thắng quyết định cuộc kháng chiến chống quân Xiêm giành thắng lợi là: 

A. Bạch Đằng                                                        B. Chi Lăng – Xương Giang 

C. Rạch Gầm – Xoài Mút                                     D. Ngọc Hồi – Đống Đa  

Câu 9: Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ vào năm: 

A.1777          

B.1785     

C.1771      

D.1786 

Câu 10: Khi Nguyễn Huệ quyết định tiến quân ra Đàng Ngoài, ông đã nêu khẩu hiệu gì?  

A. "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ"         B. "Diệt Lê diệt Trịnh"  

C. "Phù Trịnh diệt Lê"    D. "Phù Lê diệt Trịnh" 

Câu 11:  Nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta đầu thế kỉ XIX là: 

A. Khắc in bản gỗ  

B. Vẽ tranh sơn mài  

C. Nghề in     

D. In tranh dân gian  

Câu 12: Năm 1804, vua Gia Long đặt Quốc hiệu nước ta là: 

A. Đại Nam          

B. Đại Việt     

C. An Nam                       

D. Việt Nam  

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – SỐ 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A A A B B B C C C D D D 
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5. Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch Sử 10 – Số 5 

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 

MÔN LỊCH SỬ 10 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ: 

A. những năm 30 của thế kỉ XIX B. những năm 60 của thế kỉ XVIII 

C. những năm 50 của thế kỉ XIX D. những năm 40 của thế kỉ XIX 

Câu 2: Trong cuộc cải cách hành chính năm 1831-1832, vua Minh Mạng đã chia nước ta 

thành: 

A.31 tỉnh   

B.30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc   

C.30 tỉnh   

D.3 vùng  

Câu 3: Trước cách mạng 1789, Pháp là một nước: 

A. công thương nghiệp kém phát triển B. nông nghiệp lạc hậu 

C. nông nghiệp phát triển D. các ngành kinh tế chậm phát triển 

Câu 4: Phát minh quan trọng nhất trong cách mạng công nghiệp Anh là: 

A. máy kéo sợi Gien-ni     B. tàu lửa   C. máy hơi nước D. đầu máy xe lửa 

Câu 5:  Trận thắng quyết định cuộc kháng chiến chống quân Xiêm giành thắng lợi là: 

A. Bạch Đằng                                                        B. Chi Lăng – Xương Giang 

C. Rạch Gầm – Xoài Mút                                     D. Ngọc Hồi – Đống Đa  

Câu 6: Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ vào năm: 

A. 1777             B. 1785   C. 1771   D. 1786 

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

A. "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ"         B. "Diệt Lê diệt Trịnh"  

C. "Phù Trịnh diệt Lê"    D. "Phù Lê diệt Trịnh" 

Câu 8:  Nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta đầu thế kỉ XIX là: 

A. Khắc in bản gỗ      

B. Vẽ tranh sơn mài  

C. Nghề in   

D. In tranh dân gian 

Câu 9: Năm 1804, vua Gia Long đặt Quốc hiệu nước ta là: 

A. Đại Nam             B. Đại Việt    C. An Nam                    D. Việt Nam  
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Câu 10: Năm 1649, Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì : 

A. Vua Sác-lơ I bị xử tử, chế độ cộng hòa được thiết lập. 

B. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là lật đổ giai cấp tư sản. 

C. Ngay sau khi cuộc nội chiến kết thúc, chế độ độc tài được thiết lập. 

D. Cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến. 

Câu 11: Ý nào sau đây không phải là hệ quả về kinh tế của cách mạng công nghiệp:  

A. tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp hình thành 

B. thúc đẩy nông nghiệp và giao thông vận tải phát triển 

C. năng suất lao động tăng cao 

D. nhiều trung tâm công nghiệp xuất hiện 

Câu 12: Trước cách mạng tư sản, xã hội Pháp chia thành các đẳng cấp là: 

A. tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba  

B. quý tộc, tư sản, nông dân 

C. tăng lữ, quý tộc, nông dân  

D. tư sản, nông dân, bình dân 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – SỐ 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B B B C C C D D D A A A 

 

6. Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch Sử 10 – Số 6 

TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 

MÔN LỊCH SỬ 10 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1: Phát minh quan trọng nhất trong cách mạng công nghiệp Anh là: 

A. máy kéo sợi Gien-ni      

B. tàu lửa   

C. máy hơi nước  

D. đầu máy xe lửa 

Câu 2:  Trận thắng quyết định cuộc kháng chiến chống quân Xiêm giành thắng lợi là: 

A. Bạch Đằng                                                        B. Chi Lăng – Xương Giang 

C. Rạch Gầm – Xoài Mút                                      D. Ngọc Hồi – Đống Đa  

Câu 3: Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ vào năm: 

A. 1777        B.1785   C.1771   D.1786 
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Câu 4: Khi Nguyễn Huệ quyết định tiến quân ra Đàng Ngoài, ông đã nêu khẩu hiệu gì?  

A. "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ"         B. "Diệt Lê diệt Trịnh"  

C. "Phù Trịnh diệt Lê"    D. "Phù Lê diệt Trịnh" 

Câu 5:  Nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta đầu thế kỉ XIX là: 

A.Khắc in bản gỗ      

B.Vẽ tranh sơn mài 

C.Nghề in   

D. In tranh dân gian  

Câu 6: Năm 1804, vua Gia Long đặt Quốc hiệu nước ta là: 

A. Đại Nam              B. Đại Việt    C. An Nam               D. Việt Nam  

Câu 7: Năm 1649, Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì : 

A. Vua Sác-lơ I bị xử tử, chế độ cộng hòa được thiết lập. 

B. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là lật đổ giai cấp tư sản. 

C. Ngay sau khi cuộc nội chiến kết thúc, chế độ độc tài được thiết lập. 

D. Cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến. 

Câu 8: Ý nào sau đây không phải là hệ quả về kinh tế của cách mạng công nghiệp:  

A. tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp hình thành 

B. thúc đẩy nông nghiệp và giao thông vận tải phát triển 

C. năng suất lao động tăng cao 

D. nhiều trung tâm công nghiệp xuất hiện 

Câu 9: Trước cách mạng tư sản, xã hội Pháp chia thành các đẳng cấp là: 

A. tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba B. quý tộc, tư sản, nông dân 

C. tăng lữ, quý tộc, nông dân D. tư sản, nông dân, bình dân 

Câu 10: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ: 

A. những năm 30 của thế kỉ XIX B. những năm 60 của thế kỉ XVIII 

C. những năm 50 của thế kỉ XIX D. những năm 40 của thế kỉ XIX 

Câu 11: Trong cuộc cải cách hành chính năm 1831-1832, vua Minh Mạng đã chia nước ta 

thành: 

A.31 tỉnh   

B.30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc   

C.30 tỉnh   

D.3 vùng  

Câu 12: Trước cách mạng 1789, Pháp là một nước: 

A. công thương nghiệp kém phát triển B. nông nghiệp lạc hậu 
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C. nông nghiệp phát triển D. các ngành kinh tế chậm phát triển 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – SỐ 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C C C D D D A A A B B B 

 

7. Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch Sử 10 – Số 7 

TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 

MÔN LỊCH SỬ 10 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1: Khi Nguyễn Huệ quyết định tiến quân ra Đàng Ngoài, ông đã nêu khẩu hiệu gì?  

A. "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ"         B. "Diệt Lê diệt Trịnh"  

C. "Phù Trịnh diệt Lê"    D. "Phù Lê diệt Trịnh" 

Câu 2:  Nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta đầu thế kỉ XIX là: 

A.Khắc in bản gỗ       

B.Vẽ tranh sơn mài  

C. Nghề in   

D. In tranh dân gi  

Câu 3: Năm 1804, vua Gia Long đặt Quốc hiệu nước ta là: 

A. Đại Nam           

B. Đại Việt     

C. An Nam                

D. Việt Nam  

Câu 4: Năm 1649, Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì : 

A. Vua Sác-lơ I bị xử tử, chế độ cộng hòa được thiết lập. 

B. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là lật đổ giai cấp tư sản. 

C. Ngay sau khi cuộc nội chiến kết thúc, chế độ độc tài được thiết lập. 

D. Cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến. 

Câu 5: Ý nào sau đây không phải là hệ quả về kinh tế của cách mạng công nghiệp:  

A. tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp hình thành 

B. thúc đẩy nông nghiệp và giao thông vận tải phát triển 

C. năng suất lao động tăng cao 

D. nhiều trung tâm công nghiệp xuất hiện 

Câu 6: Trước cách mạng tư sản, xã hội Pháp chia thành các đẳng cấp là: 
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A. tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba  B. quý tộc, tư sản, nông dân 

C. tăng lữ, quý tộc, nông dân  D. tư sản, nông dân, bình dân 

Câu 7: Cách mạng công nghiệp Anh bắt đầu từ: 

A. những năm 30 của thế kỉ XIX  B. những năm 60 của thế kỉ XVIII 

C. những năm 50 của thế kỉ XIX  D. những năm 40 của thế kỉ XIX 

Câu 8: Trong cuộc cải cách hành chính năm 1831-1832, vua Minh Mạng đã chia nước ta 

thành: 

A. 31 tỉnh   

B. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc   

C. 30 tỉnh   

D. 3 vùng  

Câu 9: Trước cách mạng 1789, Pháp là một nước: 

A. công thương nghiệp kém phát triển  B. nông nghiệp lạc hậu 

C. nông nghiệp phát triển  D. các ngành kinh tế chậm phát triển 

Câu 10: Phát minh quan trọng nhất trong cách mạng công nghiệp Anh là: 

A. máy kéo sợi Gien-ni     B. tàu lửa   C. máy hơi nước D. đầu máy xe lửa 

Câu 11:  Trận thắng quyết định cuộc kháng chiến chống quân Xiêm giành thắng lợi là: 

A. Bạch Đằng                                                        B. Chi Lăng – Xương Giang 

C. Rạch Gầm – Xoài Mút                                      D. Ngọc Hồi – Đống Đa  

Câu 12:  Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ vào năm: 

A.1777        B.1785   C.1771   D.1786 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – SỐ 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

D D D A A A B B B C C C 

 

8. Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch Sử 10 – Số 8 

TRƯỜNG THPT PHAN HUY ÍCH ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 

MÔN LỊCH SỬ 10 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1. Cuộc cải cách duy tân Minh Trị được thực hiện vào năm:  

A. 1968    

B. 1969           
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C. 1868              

D. 1867 

Câu 2.  Cuộc cải cách duy tân Minh Trị được thực hiện trên các lĩnh vực: 

A. Kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục. 

B. Kinh tế, giáo dục, văn hóa, chính trị . 

C. Kinh tế, chính trị, quân sự, giáo dục. 

D. Chính trị, kinh tế, giáo dục, xã hội. 

Câu 3. Tính chất của duy tân Minh Trị là 

A. Cuộc cách mạng vô sản    

B. Cuộc cách mạng công nghiệp  

C. Cuộc cách mạng tư sản 

D. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 

Câu 4. Sau cuộc cải cách duy tân Minh Trị, Nhật Bản trở thành: 

A. Nước xã hội chủ nghĩa 

B. Nước tư bản 

C. Nước tư bản giàu mạnh nhất châu Á 

D. Nước nông nghiệp giàu mạnh nhất châu Á 

Câu 5. Trong lĩnh vực chính trị cuộc cải cách duy tân Minh Trị quy định Nhật Bản thực hiện 

chế độ: 

A. Quân chủ chuyên chế 

B. Quân chủ lập hiến 

C. Nền dân chủ tư sản 

D. Chế độ phong kiến 

Câu 6. Trong lĩnh vực chính trị cuộc cải cách duy tân Minh Trị xác lập quyền thống trị của: 

A. Tư sản                                                   

B. Quý tộc.   

C. Quý tộc, tư sản 

D. Vua  

Câu 7.  Trong lĩnh vực quân sự, cuộc cải cách duy tân Minh Trị quy định Nhật Bản thực hiện 

chế độ: 

A. Chế độ trưng binh.                                

B. Chế độ nghĩa vụ quân sự           

C. Chế độ lao dịch 

D. Tất cả các ý trên 
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Câu 8.  Trong lĩnh vực quân sự, cuộc cải cách duy tân Minh Trị quy định Nhật Bản thực hiện: 

A. Huấn luyện theo kiểu Trung Quốc  

B. Huấn luyện theo kiểu phương Tây 

C. Huấn luyện theo kiểu Mỹ. 

D. Tất cả ý trên 

Câu 9.  Một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng giáo dục của 

1 quốc gia, bản thân: 

A. Đầu tư cơ sở vật chất 

B. Đầu tư cho việc đi du học 

C. Đổi mới giáo dục  

D. Tất cả ý trên 

Câu 10. Hiện nay, nhà nước ta thường xuyên đổi mới giáo dục, theo em, sự thay đổi đó 

nhằm:  

A. Nâng cao chất lượng giáo dục 

B. Bắt kịp được xu hướng giáo dục hiện nay 

C. Tạo nền tảng kiến thức cơ bản và cần thiết cho từng tượng học sinh 

D. Tất cả các ý trên 

Câu 11.  Nguyên nhân nào dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất? 

A. Do mẫu thuẫn giữa các nước xã hội chủ nghĩa 

B. Do mâu thuẫn giữa các nước thuộc địa 

C. Do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc 

D. Tất cả các ý trên 

Câu 12. Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra ở đâu? 

A. Châu Phi                    

B. Châu Mỹ 

C. Châu Á                    

D. Châu Âu  

Câu 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra thời gian nào? 

A. 1912 – 1918                

B. 1913 - 1918 

C. 1914 – 1919           

D. 1914 - 1918 

Câu 14.  cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất có tính chất?  

A. Chính nghĩa                
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B. Phi nghĩa              

C. Chính nghĩa, phi nghĩa 

D. Vô nghĩa 

Câu 15. Nguyên nhân chính gây ra cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất ?  

A. Tranh giành lãnh thổ                

B. Tranh giành thuộc địa 

C. Tranh giành dân cư    

D. Tranh giành quyền lực 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – SỐ 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

C C C C B C B B C D C D D B C 

 

9. Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch Sử 10 – Số 9 

TRƯỜNG THPT PHAN VĂN TRỊ ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 

MÔN LỊCH SỬ 10 

NĂM HỌC 2019-2020 

Câu 1. Ý nào sau đây không phù hợp với loài vượn cổ trong quá trình tiến hóa thành người 

? 

A. Sống cách đây 6 triệu năm. 

B. Có thể đứng và đi bằng 2 chân. 

C. Tay được dung để cầm nắm. 

D. Chia thành các chủng tộc lớn. 

Câu 2. Xương hóa thạch của loài vượn cổ được tìm thấy ở đâu? 

A. Đông Phi, Tây Á, Bắc Á. 

B. Đông Phi, Tây Á, Đông Nan Á. 

C. Đông Phi, Việt Nam, Trung Quốc. 

D. Tây Á, Trung Á, Bắc Mĩ. 

Câu 3. Di cốt của người tối cổ được tìm thấy ở đâu? 

A. Đông Phi, Trung Quốc, Bắc Âu. 

B. Đông Phi, Tây Á, Bắc Âu. 

C. Đông Phi, Inội dungonexia, Đông Nam Á. 

D. Tây Á, Trung Quốc, Bắc Âu. 
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Câu 4: Người tối cổ có bước tiến hóa hơn về cấu tạo cơ thể so với loài vượn cổ ở điểm 

nào? 

A. Đã đi, đứng bằng hai chân, đôi bàn tay được giải phóng. 

B. Trán thấp và bợt ra sau, u mày nổi cao. 

C. Hộp sọ lớn hơn, đã hình thành trung tâm phát tiếng nói trong não. 

D. Đã loại bỏ hết dấu tích vượn trên cơ thể. 

Câu 5. Trong quá trình tiến hóa từ vượn thành người. Người tối cổ được đánh giá 

A. Vẫn chưa thoát thai khỏi loài vượn. 

B. Là bước chuyển tiếp từ vượn thành người. 

C. Là những chủ nhân đầu tiên trong lịch sử loài người. 

D. Là những con người thông minh. 

Câu 6. Người tối cổ đã tạo ra công cụ lao động như thế nào? 

A. Lấy những mảnh đá, hòn cuội có sẵn trong tự nhiên để làm công cụ. 

B. Ghè, đẽo một mặt mảnh đá hay hòn cuội. 

C. Ghè đẽo, mài một mặt mảnh đá hay hòn cuội. 

D. Ghè đẽo, mài cẩn thận hai mặt mảnh đá. 

Câu 7: Ý nào không phản ánh đúng công dụng của những chiếc rìu đá của Người tối cổ? 

A. Chặt cây cối. 

B. Dùng trực tiếp làm vũ khí tự vệ. 

C. Tấn công các con thú để tạo ra thức ăn. 

D. Dùng làm công cụ gieo hạt. 

Câu 8: Phát minh quan trọng nhất, giúp cải thiện cuộc sống của Người tối cổ là 

A. Biết chế tác công cụ lao động. 

B. Biết cách tạo ra lửa. 

C. Biết chế tác đồ gốm. 

D. Biết trồng trọt và chăn nuôi. 

Câu 9: Vai trò quan trọng nhất của lao động trong quá trình hình thành loài người là 

A. Giúp cho đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng ổn định và tiến bộ hơn. 

B. Giúp con người từng bước khám phá, cải tạo thiên nhiên để phục vụ cuộc sống của mình. 

C. Giúp con người tự cải biến, hoàn thiện mình,tạo nên bước nhảy vọt từ vượn thành người. 

D. Giúp cho việc hình thành và cố kết mối quan hệ cộng đồng. 

Câu 10: Hợp quần xã hội đầu tiên của con người gọi là 

A. Bầy người nguyên thủy. 

B. Thị tộc 
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C. Bộ lạc 

D. Xã hội loài người sơ khai. 

Câu 11. Ý không phản ánh đúng đặc điểm của hợp quần xã hội đầu tiên của con người là 

A. Có người đứng đầu. 

B. Có phân công lao động giữa nam và nữ. 

C. Sống quây quần theo quan hệ ruột thịt trong các hang động, mái đá, túp lều. 

D. Có sự phân hóa giàu nghèo. 

Câu 12. Thành ngữ nào phản ánh đúng nhất tình trạng đời sống của Người tối cổ 

A. Ăn lông ở lỗ. 

B. Ăn sống nuốt tươi. 

C. Nay đây mai đó. 

D. Man di mọi dợ. 

Câu 13: Đến thời điểm nào thì Người tối cổ trở thành Người tinh khôn? 

A. Đã đi dứng thẳng bằng hai chân, hai tay đã được giải phóng. 

B. Khi loại bỏ hết dấu tích vượn trên cơ thể. 

C. Biết chế tác công cụ lao động. 

D. Biết săn thú, hái quả để làm thức ăn. 

Câu 14. Ý nào không phản ánh đúng về cấu tạo của Người tinh khôn 

A. Xương cốt nhỏ hơn Người tối cổ. 

B. Đôi bàn tay nhỏ, khéo léo, các ngón tay linh hoạt. 

C. Hộp sọ đã lớn hơn, hình thành trung tâm phát tiếng nói trong não. 

D. Cơ thể gọn và linh hoạt, thích hợp với các hoạt động phức tạp. 

Câu 15: màu da nào không được xác định là một chủng tộc được hình thành từ thời nguyên 

thủy 

A. Vàng        

B. Đen 

C. Trắng       

D. Đỏ 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – SỐ 9 
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10. Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch Sử 10 – Số 10 
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TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 

MÔN LỊCH SỬ 10 

NĂM HỌC 2019-2020 

Phần trắc nghiệm 

Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất: 

1. Người tối cổ sử dụng công cụ lao động thuộc thời 

A: sơ kì đá cũ 

B: hậu kì đá cũ 

C: sơ kì đá mới 

D: hậu kì đá mới. 

2. “Nguyên tắc vàng” của xã hội thời nguyên thủy là gì? 

A: Sống theo thị tộc, bộ lạc 

B: Công bằng, bình đẳng. 

C: Sống dựa vào tự nhiên. 

D: Kính trọng ông bà, cha mẹ. 

3. (1đ) Đâu KHÔNG phải là tên của một nhà khoa học thời kì cổ đại phương Tây? 

A. Faraday 

B. Thales 

C. Pythagoras 

D. Euclid 

5. (1đ) Tính chất của tầng lớp nô lệ ở phương Đông là gì? 

A: Nô lệ đồn điền. 

B: Nô lệ gia trưởng. 

C: Nô lệ công xã. 

D: Nô lệ đại đồn điền. 

6. (1đ) Những thành tựu nổi bật về nghệ thuật của các quốc gia cổ đại phương Đông là 

A. Tượng Nhân sư, Kim tự tháp, thành Babylon. 

B. Thành Babylon, tượng lực sĩ ném đĩa, đền Pác-tê-nông 

C. Đấu trường Colossium, đền Pác-tê-nông; tượng lực sĩ ném đĩa. 

D. Thành Babylon, Đấu trường Colossium, đền Pác-tê-nông. 

Phần tự luận 

Câu 2: (2đ) Dựa vào hình ảnh sau để trả lời câu hỏi: 
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1. (1đ) Hình ảnh trên khiến bạn liên tưởng đến vị thần Hy Lạp nào? 

A. Thần Zeus 

B. Thần Apollo 

C. Thần Ares 

D. Thần Possedon 

2. (1đ) Vị thần trên đại diện cho 

A. Vua của các vị thần 

B. Biển cả 

C. Ánh sáng 

D. Chiến tranh 

Câu 3: (2đ) Dựa vào đoạn dữ liệu sau để trả lời câu hỏi: 

Tác phẩm Thủy Hử của …………..(a)…………... tường thuật lại diễn biến cuộc khởi nghĩa 

nông dân do Tống Giang làm thủ lĩnh tại vùng Lương Sơn Bạc. Tác phẩm ca ngợi tài mưu 

lược, lòng quả cảm của những anh hùng áo vải nên đã bị chính quyền đương thời cấm lưu 

truyền. Nhưng hình cảnh của những anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc vẫn ăn sâu vào lòng 

dân và tạo nên nguồn cổ vũ tinh thần cho cuộc đấu tranh chống phong kiến của nhân dân 

Trung Quốc. 

1. (1đ) Chọn từ thích hợp điền vào vị trí (a): 

A. La Quán Trung 

B. Tào Tuyết Cần 

C. Thi Nại An 
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D. Ngô Thừa Ân. 

2. (1đ) Tống Giang là nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc, vậy Tống Giang sống dưới 

triều đại nào? 

A. Tống 

B. Minh 

C. Tần 

D. Hán 
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