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CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG ÔN TẬP HK I (NK 2008 – 2009). 
MÔN: LỊCH SỬ - K.10. 

 

 Câu 1: Tại sao gọi là “cuộc cách mạng thời đá mới”? 

           Hd trả lời: Tại vì bước vào thời kì đá mới con người biềt trồng trọt và chăn nuôi → cuộc sống 

của con người dần ổn định hơn, không còn quá lệ thuộc vào tự nhiên. Sản phẩm làm ra không chỉ đủ 

sống mà còn dư thừa... 

 Câu 2: Hãy cho biết những bước tiến trong lao động và đời sống của người nguyên thủy? 

           Hd trả lời: Cuộc sống con người có những thay đổi lớn lao, dần ổn định hơn: 

                -Biết trồng trọt và chăn nuôi → sp ngày nhiều hơn. 

                -Làm sạch da thú để che thân. 

                -Làm nhạc cụ, đồ trang sức. 

                   Cuộc sống no đủ hơn, đẹp hơn, vui hơn. Bớt lệ thuộc vào tự nhiên. 

 Câu 3: Thế nào là thị tộc và bộ lạc? Hãy giải thích tính cộng đồng của thị tộc? 

Hd trả lời:  

     -Do yc của công việc và trình độ lao động (để săn bắt các con thú lớn, thú chạy nhanh đòi 

hỏi có sự hợp tác, phân công hợp lí. Ngoài ra thức ăn kiếm được chưa nhiều...→ người ta thấy cần phải 

công bằng phải được hưởng thụ bằng nhau. 

                -Do quan hệ huyết tộc (thị tộc) 

 Câu 4: Do đâu mà có sự xuất hiện tư hữu? Tư hữu xuất hiện dẫn đến sự thay đổi trong xh như thế nào? 

 Câu 5: Sự xuất hiện công cụ bằng kim loại có ý nghĩa như thế nào? 

 Câu 6: Tại sao cư dân trên lưu vực các dòng sông lớn ở châu Á, châu Phi có thể sớm phát triển thành 

xh có giai cấp và nhà nước? Đặc điểm kinh tế của vùng này là gì? 

 Câu 7: Xã hội cổ đại phương Đông gồm những tầng lớp nào? Vai trò của nông dân công xã? 

 Câu 8: Em hiểu thế nào là chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông? 

 Câu 9: Cư dân phương Đông thời cổ đại đã có những đóng góp gì về mặt văn hóa cho nhân loại? 

 Câu 10: Hãy trình bày vai trò của TCN trong nền kinh tế của các quốc gia cổ đại Hi Lạp và Rô-ma? 

Hd trả lời: 

    -Đây là ngành kt chính của các quốc gia cổ đại ĐTH. 

    -TCN ↑ làm cho các nước trong khu vực giàu có đặc biệt là Hi Lạp và Rôma. 

    -Dẫn đến sự ra đời các quốc gia cổ đại ở kv ĐTH.  

    -Chính trị và văn hóa có đk phát triển.  

 Câu 11: Thị quốc là gì? Bản chất của nền dân chủ cổ đại là gì? 

 Câu 12: Văn hóa cổ đại Hi Lạp và Rô-ma đã phát triển như thế nào? Tai sao nói các hiểu biết khoa 

học đến dây mới trở thành khoa học? 

 Câu 13: Sự thịnh trị của cđpk dưới thời Đường được biểu hiện như thế nào? 

 Câu 14: Hãy nêu những thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc thời phong kiến? 

 Câu 15: Những yếu tố văn hóa truyền thống nào của Ấn Độ có ảnh hưởng ra bên ngoài và ảnh hưởng 

đến những nơi nào? 

 Câu 16: Trình bày những chính sách của Acơba và ý nghĩa của nó? 

 Câu 17: Hãy cho biết vị trí của vương triều Hồi giáo Đêli và vương triều Môgôn trong lịch sử Ấn Độ? 

 Câu 18: Đktn của Đông Nam Á có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kt và lịch sử 

của khu vực? 

 Câu 19: Sự phát triển thịnh đạt của các quốc gia pk Đông Nam Á tk X-XVIII được biểu hiện ntn? 

 Câu 20: Sự phát triển của Cpc thời Ăng-co được biểu hiện như thế nào? 

 Câu 21: Hãy nêu những nét tiêu biểu của vhóa Cpc và vhóa Lào? 

 Câu 22: Tầng lớp lãnh chúa và nông nô được hình thành ntn? 

 Câu 23: Thế nào là lãnh địa phong kiến? Đời sống kt và chính trị trong các lãnh địa đó ntn? 
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 Câu 24: Nguồn gốc và vai trò của các thành thị trung đại? 

 Câu 25: Nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí? 

 Câu 26: Tại sao vào thời hậu kì trung đại, qhsx TBCN đã xuất hiện ở Tây Âu?   

Hd trả lời: 

    -Do sự phát triển của kĩ thuật và sản xuất. 

    -Do hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí→kt hàng hóa phát triển. 

    -Qhsx pk không còn phù hợp. 

 @ Những câu còn lại xem sgk. 

ĐỀ THI HKI (Tham khảo) 

 NH 2006 – 2007: 

    Câu 1: Nêu những tiến bộ của con người thời đá mới? 

    Câu 2: Hãy kể tên các triều đại pk ở Trung Quốc. Mầm mống qhsx TBCN xuất hiện ở Trung Quốc 

ntn? 

 NH 2007 – 2008: 

    Câu 1: Do đâu xuất hiện tư hữu và xh có giai cấp? 

    Câu 2: Văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á chủ yếu trên các lĩnh vực nào? 

  

 

 

 Ghi chú: Đây chỉ là những câu hỏi định hướng ôn tập, không phải là đề cương ôn thi HKI. 
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