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I. Nội dung ôn tập
- Bài 23: Kinh tế văn hoá thế kỷ XVI - XVIII
- Bài 24: Khởi nghĩa nông dân Đàng ngoài thế kỷ XVIII
- Bài 25: Phong trào Tây Sơn
II. Câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1: Từ thế kỉ XVI-XVII, tôn giáo nào được giới cầm quyền đề cao?
a. Đạo giáo.
b. Phật giáo.
c. Ki-tô giáo.
d. Nho giáo.
Câu 2: Một trong những đề tài chính của văn học chữ Nôm trong các thế kỉ XVI XVII là gì?
a. nêu cao tinh thần thống nhất 2 miền
b. kêu gọi nhân dân lật đổ chính quyền chúa Nguyễn
c. đấu tranh khôi phục quyền lực nhà vua
d. tố cáo sự bất công của xã hội
Câu 3: Biểu hiện nào chứng tỏ buôn bán nước ta phát triển mạnh ở miền xuôi trong
các thế kỉ XVI đến XVII?
a. nhiều phường hội được thành lập
b. chợ làng, chợ huyện, chợ phủ mọc lên khắp nơi
c. thương nhân nước ngoài đến buôn bán lâu dài
d. nhà nước đóng nhiều thuyền để thuận tiện buôn bán
Câu 4: Kẻ chợ còn có tên gọi là gì?
a. Thăng Long
b. Phố Hiến
c. Hội An
d. Thuận Hóa
Câu 5: Tại sao nửa sau thế kỉ XVIII các thành thị suy tàn dần?
a. Chúa Trịnh – chúa Nguyễn thi hành chính sách hạn chế ngoại thương
b. Chúa Trịnh – chúa Nguyễn chỉ lo xây dựng cung vua, phủ chúa
c. Chúa Trịnh – chúa Nguyễn chỉ phát triển nông nghiệp
d. Chúa Trịnh – chúa Nguyễn thực hiện chính sách cấm chợ
Câu 6: Chữ Quốc ngữ ở Việt Nam ra đời xuất phát từ nhu cầu?
a. truyền đạo
b. viết văn tự
c. sáng tác văn học
d. sáng tạo nghệ thuật
Câu 7: Phật giáo ở nước ta trong thế kỉ XVI - XVIII có điểm gì nổi bật?
a. được phục hồi, phát triển
b. tiếp tục suy yếu

c, không thể phát triển trong dân gian
d. không có sự thay đổi so với thế kỉ XV
Câu 8: Vào thế kỉ XVI – XVII, Nho giáo ở nước ta như thế nào?
a. Được xem như quốc giáo
b. Được chính quyền phong kiến đề cao trong học tập, thi cử và tuyển lựa quan lại
c. Không hề được quan tâm
d. Đã bị xóa bỏ hoàn toàn
Câu 9: Đâu là nguyên nhân chính đẫn đến xuất hiện các đô thị ở nước ta trong thế
kỉ XVII?
a. do sự phát triển của kinh tế hàng hóa
b. do sự phát triển của sản xuất nông nghiệp trên cả nước
c. do chính sách ưu tiên phát triển thương nghiệp của nhà nước
d. do vị trí địa lý của Việt Nam
Câu 10: Chính quyền phong kiến Đàng Ngoài từ giữa thế kỉ XVIII có điểm gì nổi
bật?
a. chính quyền phong kiến suy sụp
b. vua Lê giành lại được thực quyền
c. chính quyền phong kiến được củng cố
d. chúa Trịnh tiến hành cải cách bộ máy nhà nước
Câu 11: Vào giữa thế kỉ XVIII, vua Lê có vai trò như thế nào trong bộ máy cầm
quyền?
a. Nắm quyền tối cao.
b. Chỉ là bù nhìn.
c. Bị san sẻ một phần quyền lợi cho chúa Trịnh.
d. Mất quyền vào tay chúa Nguyễn.
Câu 12: Cuộc khởi nghĩa nào mở đầu cho phong trào nông dân ở Đàng Ngoài?
a. khởi nghĩa Hoàng Công Chất
b. khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng
c. khởi nghĩa Lê Duy Mật
d. khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương
Câu 13: Tác động lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ
XVIII là gì?
a. Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của người nông dân.
b. Góp phần làm cho cơ đồ họ Trịnh bị lung lay.
c. Đem lại ruộng đất cho nông dân.
d. Giải quyết được nạn đói cho dân nghèo.
Câu 14: "Lấy của nhà giàu chia cho người nghèo" là khẩu hiệu của cuộc khởi
nghĩa nào ở Đàng Ngoài trong thế kỉ XVIII?
a. khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương
b. khởi nghĩa Lê Duy Mật
c. khởi nghĩa Hoàng Công Chất
d. khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu

Câu 15: Vì sao trong thế kỉ XVIII, nông dân lại vùng lên đấu tranh chống chính
quyền phong kiến?
a. đời sống nông dân khổ cực do sự bóc lột của chính quyền phong kiến
b. do tác động của các cuộc chiến tranh phong kiến
c. do sự phát triển của kinh tế hàng hóa
d. do ảnh hưởng của khởi nghĩa nông dân ở Đàng Trong
Câu 16: Nhận xét nào không đúng về phong trào nông dân Đàng Ngoài thế kỉ
XVIII?
a. nổ ra liên tuc ở khắp Đàng Ngoài
b. đều bị đàn áp
c. thiếu sự liên kết với nhau
d. đã lật đổ được nền thống trị của chúa Trịnh
Câu 17: Trước khi đem quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh, Nguyễn Huệ đã có hành
động gì để khẳng định tính chính danh?
a. tổ chức cuộc duyệt binh ở Nghệ An
b. ra lời hiểu dụ tướng sĩ
c. tuyển thêm quân sĩ
d. lên ngôi hoàng đế
Câu 18: Những trận đánh quyết định của quân Tây Sơn quét sạch 29 vạn quân
Thanh xâm lược vào mùa xuân Kỉ dậu (1789) diễn ra theo thứ tự như thế nào?
a. Đống Đa – Hà Nội – Ngọc Hồi
b. Hà Hồi – Ngọc Hồi – Đống Đa
c. Đống Đa – Ngọc Hồi – Hà Hồi
d. Ngọc Hồi – Hà Hồi – Đống Đa
Câu 19: Vì sao quân Tây Sơn phải rút khỏi Thăng Long khi quân Thanh xâm lược
Đại Cồ Việt vào cuối năm 1788?
a. do thế giặc quá mạnh
b. thực hiện kế vườn không nhà trống
c. do nhân dân Thăng Long không ủng hộ Tây Sơn
d. do cần tập trung đánh Nguyễn Ánh ở phía Nam
Câu 20: Vì sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỉ
Dậu?
a. thời điểm tinh thần binh sĩ lên cao
b. thời điểm quân địch lơ là
c. thời điểm nhân dân Thăng Long đang ăn tết, dễ tập hợp lực lượng
d. thời điểm Nguyễn Ánh chưa tấn công được vào Gia Định
Câu 21: Điểm tương đồng Nguyễn Ánh và Lê Chiêu Thống trong cách chống lại
quân Tây Sơn là gì?
a. đều dựa vào sự giúp đỡ của giáo sĩ phương Tây
b. đều dựa vào sự giúp đỡ của Trung Quốc
c. đều cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài
d. đều xây dựng, tổ chức lực lượng đấu tranh

Câu 22: Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Trong 17 năm liên tục chiến đấu,
phong trào Tây Sơn đã đánh tan cuộc chiến tranh xâm lược của……..bảo vệ nền
độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc”.
a. Quân Mãn Thanh
b. Quân Xiêm La
c. Quân Xiêm, Thanh
d. Quân của Sầm Nghi Đống
Câu 24: Phong trào nông dân Tây Sơn không để lại bài học kinh nghiệm nào cho
các phong trào đấu tranh ở những giai đoạn lịch sử sau?
a. vấn đề đoàn kết nội bộ trong bộ chỉ huy
b. vấn đề phát huy sức mạnh của người nông dân
c. vấn đề tiêu diệt tận gốc kẻ thù
d. vấn đề cần có một phương pháp đấu tranh đúng đắn
Câu 25: Tình hình chính trị ở Đàng Trong từ giữa thế kỉ XVIII có điểm gì nổi bật?
a. chính quyền họ Nguyễn suy yếu dần
b. chúa Trịnh liên tục mở rộng lãnh thổ về phía Nam
c. chính quyền họ Nguyễn được củng cố vững chắc
d. vua Lê giành lại được thực quyền từ chúa Trịnh
Câu 26: Sự nghiệp thống nhất đất nước của nghĩa quân Tây Sơn bước đầu được
hoàn thành khi quân Tây Sơn
a. Đánh bại quân xâm lược Xiêm.
b. Đánh bại quân xâm lược Thanh.
c. Đánh đổ chính quyền chúa Nguyễn.
d. Đánh đổ chính quyền Lê-Trịnh.
Câu 27: Căn cứ của cuộc khởi nghĩa chàng Lía ở đâu?
a. Điện Biên (Lai Châu)
b. Sơn La
c. Ba Tơ (Quảng Ngãi)
d. Truông Mây (Bình Định)
Câu 28: Đâu là căn cứ đầu tiên của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn?
a. Tây Sơn thượng đạo
b. Tây Sơn hạ đạo
c. Truông Mây
d. Phú Xuân
Câu 29: Với việc đánh đổ các tập đoàn phong kiến Lê-Trịnh, Nguyễn, phong trào
Tây Sơn có đóng góp gì cho Lịch sử dân tộc?
a. Hoàn thành việc thống nhất đất nước sau nhiều thế kỉ bị chia cắt.
b. Thiết lập vương triều mới (Tây Sơn) tiến bộ hơn chính quyền Lê-Trịnh, Nguyễn.
c. Hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân
tộc.
d. Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong- Đàng Ngoài, bước đầu hoàn thành công cuộc
thống nhất đất nước.

Câu 30: "Từ quan to đến quan nhỏ, nhà cửa chạm trổ... lấy sự phú quý phong lưu
để khoe khoang lẫn nhau... Họ coi vàng bạc như cát, lúa gạo như bùn, hoang phí vô
cùng"
Đoạn trích trên phản ánh hiện trạng gì ở Đàng Trong giữa thế kỉ XVIII?
a. tình trạng sưu thuế nặng nề của nông dân
b. tình trạng tham nhũng của quan lại
c. đời sống xa xỉ của quan lại
d. các cuộc đấu tranh của nông dân phát triển
Câu 31: Tại sao nghĩa quân Tây Sơn được gọi là giặc nhân đức?a. do chủ trương
thống nhất đất nước
b. do chủ trương lật đổ chính quyền chúa Nguyễn
c. do chủ trương lấy của người giàu chia cho người nghèo
d. do chủ trương thiết lập một vương triều mới tiến bộ
Câu 32: Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Xiêm
(1785)
a. trận Bạch Đằng
b. trận Rạch Gầm - Xoài Mút
c. trận Chi Lăng - Xương Giang
d. trận Ngọc Hồi - Đống Đa
Câu 33: Nghệ thuật quân sự của nghĩa quân Tây Sơn trong cuộc kháng chiến
chống quân Thanh (1788-1789) có điểm gì khác biệt so với ba cuộc kháng chiến
chống quân Mông-Nguyên thời Trần (thế kỉ XIII)?
a. Lối đánh thần tốc, táo bạo, bất ngờ, linh hoạt.
b. Chủ động tấn công chặn trước kế hoạch của giặc.
c. Rút lui chiến lược, chớp thời cơ để tiến hành phản công.
d. Phòng ngự tích cực thông qua chiến thuật “vườn không nhà trống”.
Câu 34: Vì sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm
trận địa quyết chiến với quân Xiêm?
a. quân Xiêm yếu về thủy chiến
b. xa căn cứ của quân Xiêm
c. lợi dụng thủy triều
d. địa hình đặt thuận lợi cho việc đặt phục binh
Câu 35: Phong trào Tây Sơn có điểm gì khác với các cuộc khởi nghĩa nông dân
trước đó?
a. nhiệm vụ - mục tiêu
b. lãnh đạo
c. phương pháp đấu tranh
d. lực lượng chủ yếu
Câu 36: Phong trào nông dân Tây Sơn không để lại bài học kinh nghiệm nào cho
các phong trào đấu tranh ở những giai đoạn lịch sử sau?
a. vấn đề đoàn kết nội bộ trong bộ chỉ huy
b. vấn đề phát huy sức mạnh của người nông dân

c. vấn đề tiêu diệt tận gốc kẻ thù
d. vấn đề cần có một phương pháp đấu tranh đúng đắn
Câu 37: Đâu không là nguyên nhân đưa đến thắng lợi của phong trào nông dân Tây
Sơn?
a. ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột của nhân dân
b. tinh thần yêu nước của toàn thể dân tộc
c. sự lãnh đạo đúng đắn của bộ chỉ huy nghĩa quân, đặc biệt là Quang Trung
d. nhà Thanh và quân Xiêm đang ở thời kì khủng hoảng suy yếu
Câu 38: Chiến thuật chính Quang Trung sử dụng trong trận Ngọc Hồi - Đống Đa là
gì?
a. đánh lâu dài
b. tận dụng thời cơ thuận lợi đánh nhanh thắng nhanh
c. thanh dã
d. tiên phát chế nhân
Câu 39: Tướng nào của giặc phải khiếp sợ, thắt cổ tự tử sau khi thất bại ở Ngọc
Hồi và Đống Đa
a. Sầm Nghi Đống
b. Hứa Thế Hanh
c. Tôn Sĩ Nghị
d. Càn Long
Câu 40: "Nước Nam từ khi có đế có vương đến nay, chưa bao giờ ông vua nào
luồn cúi đê hèn như vậy".
Câu nói trên muốn nhắc đến vị vua nào?
a. Lê Chiêu Thống
b. Nguyễn Ánh
c. Trịnh Sâm
d. Lê Chiêu Tông
Câu 1: Hãy nêu những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử
dân tộc trong những năm 1771 – 1789?
Gợi ý
Những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc trong
những năm 1771 – 1789:
- Phong trào Tây Sơn đã lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Lê – Trịnh,
Nguyễn, xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc
gia.
- Phong trào Tây Sơn đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh bảo vệ
nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc.
Câu 2: Em hãy trình bày cuộc tiến công của vua Quang Trung đại phá quân
Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu?
Gợi ý:

- Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung và
lập tức tiến quân ra Bắc -> Nghệ An – Thanh Hóa Quang Trung đều tuyển
thêm người.
- Từ Tam Hiệp, Quang Trung chia quân làm 5 đạo:
o Đạo chủ lực do Quang Trung chỉ huy -> Thăng Long
o Đạo thứ 2, 3: Đánh vào Tây Nam Thăng Long
o Đạo thứ tư: Tiến ra Hải Dương
o Đạo thứ 5: tiến ra Lạng Giang chặn đường rút lui của giặc.
- Đêm 30 tết Đêm 30 Tết quân ta vượt sông Gián Khẩu tiêu diệt toàn bộ địch ở
đồn tiền tiêu. Mồng 3 Tết quân ta vây đồn Hà Hồi, quân giặc hạ khí giới đầu
hàng. Mờ sáng mồng 5 Tết, quân ta đánh đồn Ngọc Hồi, quân Thanh chống
cự không nổi bỏ chạy toán loạn. Cùng lúc đó , đạo quân của đô đốc Long
đánh đồn Đống Đa.
- Tướng giặc Sầm Nghi Đống khiếp sợ thắt cổ tự tử.
- Tôn Sĩ Nghị và vài võ quan vượt sông Nhị sang Gia Lâm.
- Trưa mồng 5 Tết, Quang Trung và đoàn quân Tây Sơn chiến thắng tiến vào
Thăng Long.
Câu 3: Tại sao nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu?
Gợi ý:
- Sở dĩ nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu bởi vì:
Thứ nhất, xã hội chúng ta lúc bấy giờ đang vô cùng mục nát, đời sống nhân dân
ngày càng nghèo khổ, cơ cực. Chính điều đó đã làm cho lòng căm thù và oán hận
đối với chính quyền họ Nguyễn ngày càng nâng cao, họ sẵn sàng đứng lên bất cứ
lúc nào để đánh đổ chính quyền.
Thứ hai, nghĩa quân Tây Sơn đã đề ra khẩu hiệu hợp với lòng dân “lấy của người
giàu chia cho người nghèo”, xóa nợ cho nông dân và bãi bỏ nhiều thứ thuế.
=>Chính hai lí do đó đã khiến cho nhân dân ta hắng hái tham gia vào nghĩa quân
Tây Sơn để đánh đổ chính quyền nhà Nguyễn.
Câu 4: Vì sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút
làm trận địa quyết chiến ? Em hãy nêu diễn biến trận Rạch Gầm – Xoài Mút.
Gợi ý:
Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa
quyết chiến vì:
- Tháng 1 năm 1785, Nguyễn Huệ được lệnh tiến quân vào Gia Định. Nguyễn
Huệ đã cho quân đóng lại bản doanh ở Mĩ Tho, chọn khúc sông Tiền từ Rạch
Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến.
- Sở dĩ, Nguyễn Huệ lại chọn khúc sông này là bởi vì đây là một khúc sông có
địa hình khá tốt, hai bên bờ có cấy cối rậm rạp thuận lợi cho việc đặt phục
binh, dùng mưu nhử địch vào trận địa mai phục để tiêu diệt địch.
Trình bày diễn biến trận Rạch Gầm – Xoài Mút:

- Tháng 1 - 1785, Nguyễn Huệ được lệnh tiến quân vào Gia Định. Nguyễn
Huệ đóng đại bản doanh ở Mĩ Tho, chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến
Xoài Mút (Châu Thành - Tiền Giang) làm trận địa quyết chiến.
- Bố trí xong trận địa, mờ sáng ngày 19 - 1 - 1785, Nguyễn Huệ dùng mưu
nhử quân địch vào trận địa mai phục. Thuỷ binh ta từ Rạch Gầm, Xoài Mút
và cù lao Thới Sơn đồng loạt xông thẳng vào đội hình địch đang xuôi theo
dòng nước.
- Bị tấn công bất ngờ và mãnh liệt, chiến thuyền quân Xiêm tan tác hoặc bị đốt
cháy. Binh lính Xiêm bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn vài nghìn tên Sống sót theo
đường bộ chạy về nước. Nguyễn Anh thoát chết, sang Xiêm lưu vong.

