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Câu 1 : (3 điếm)  

Quốc Gia Văn Lang – Âu Lạc được hình thành trên những cơ sở nào? Vị trí của nền 
văn minh Văn Lang – Âu Lạc trong lịch sử Việt Nam? 

Hãy kể tên các quốc gia cổ đại trong lịch sử Việt Nam? 

Câu 2 : (2 điểm)  

Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 
938 ? 

Câu 3 : (3 điểm) 

Nhà nước và nhân dân Đại Việt đã làm gì để phát triển nền Nông Nghiệp? Sự phát 
triển nông nghiệp đương thời có ý nghĩa gì đối với xã hội? 

Câu 4 : (2 điểm) 

Đánh giá công lao của Nguyễn Huệ và phong trào Tây Sơn  trong việc thống nhất đất 
nước và bảo vệ tổ quốc? 

 
 
 

 
 

 
--------------------------------- Hết -------------------------------- 

Họ tên thí sinh: …………………………………….. SBD: …………………….. 
( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ĐÁP ÁN LỊCH SỬ 10 
Câu 1: (3 điểm) 

Quốc gia Văn Lang – Âu Lạc… 
* Sự chuyển biến của nền kinh tế (0,75 đ) 
- Công cụ lao động bằng đồng thau phổ biến và bắt đầu có công cụ bằng sắt 
- Nền nông nghiệp trồng láu nước kết hợp với thủ công nghiệp 
- Đã có sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp 
* Sự chuyển biến xã hội (0,75 đ) 
- Sự phân hóa giàu – nghèo càng rõ 
- Sự phân rã của công xã – thị tộc và sự ra đời của công xã nông thôn với các gia đình 

nhỏ 1 vợ 1 chồng theo chế độ phu thê. 
* Công tác trị thủy – làm thủy lợi phục vụ nông nghiệp và chống ngoại xâm cũng được 

đặt ra => đưa đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc. (0,5 đ) 
* Vị Trí : là nền văn minh đầu tiên đặt cơ sở cho các thời kỳ sau. (0,5 đ) 
* Các quốc gia thời cổ đại : Văn Lang, Âu lạc, Chăm Pa, Phù Nam. (0,5 đ) 

 
Câu 2: (2 điểm) 

* Nguyên nhân: (1 đ) 
 

- Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Biết dựa vào điều kiện địa hình thuận lợi để bày binh bố 
trận 

- Biết dựa vào dân để làm nên sự nghiệp lớn 
* Ý nghĩa : (1 đ) 
- Chiến thắng Bạch Đằng lích sử năm 938 đã mở ra thời đại mới – thời đại độc lập tự 
chủ lâu dài của dân tộc. 
 

Câu 3: (3 điểm) 
Nhà nước và nhân dân Đại Việt 

* Khai hoang mở rộng diện tích. (0,5 đ) 
- Nhà nước khuyến khích khai hoang 
- Nhân dân các làng xã tự tiến hành khai hoang vùng châu thổ sông lớn, ven biển 
* Công việc – Thủy lợi: (0,5 đ) 
- Thời lý : việc đắp đê được chú ý 
- Thời Trần, thời Lê Sơ Nhà nước có biện pháp đắp đê ở các sông lớn và đê biển 
* Sản xuất nông nghiệp. (1 đ) 
- Nhà Nước thời Tiền Lê, Lý, Trần và Lê Sơ đều quan tâm đến sản xuất nông nghiệp 
- Hàng năm các Vua đều làm lễ Cày Ruộng Tịch Điền để khuyến khích nhân dân sản 

xuất 
- Trong các bộ luật đều có các điều luật bảo vệ sức kéo trâu bò và sản xuất nông 

nghiệp. Phép quân điền được đặt ra từ thời Lê Sơ để chia ruộng đất công làng xã. 
* Nhận Xét: Nhà nước quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho nông 

nghiệp phát triển. (0,5 đ) 
* Ý Nghĩa …(0,5 đ) 

Nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no, xã hội ổn định.  
Tạo điều kiện cho thủ công nghiệp phát triển 

 



 
Câu 4: (2 điểm) 

Đánh giá công lao của Nguyễn Huệ và phong trào nông dân Tây Sơn 
* Phong trào nông dân Tây Sơn đã lật đổ 2 thế lực phong kiến: Chúa Nguyễn ở đàng trong 
– Vua Lê, Chúa Trịnh ở đàng ngoài. (0,75 đ) 
* Nguyễn Huệ lãnh đạo nghĩa quân Tây Sơn đánh bại 2 thế lực ngoại xâm: Quân Xiêm và 
Quân Thanh 1789. Đã bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ tổ 
quốc. (0,75 đ) 
* Xây dựng vương triều phong kiến tiến bộ với những chính sách phù hợp với lòng dân. 
Tuy nhiên những chính sách tiến bộ của ông chưa có ảnh hưởng lớn trên phạm vi cả nước. 
Năm 1792 Quang Trung đột ngột qua đời. Sự nghiệp của Quang Trung bị dang dở, chế độ 
phong kiến rơi vào tình trạng suy yếu khủng hoảng. (0,5 đ) 

 


