
 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo ..... 

Đề thi Giữa học kì 1_Năm học 2022 - 2023 

Môn: Lịch Sử lớp 7 

Thời gian làm bài: phút 

(Đề thi số 3) 

Phần I: Trắc nghiệm 

Câu 1: Ý nào không thể hiện đúng tình hình đất nước khi Ngô Xương Văn mất như thế nào? 

A. Đất nước bị chia cắt. 

B. Các tướng lĩnh chiếm cứ các đại phương đánh lẫn nhau. 

C. Nhà Tống lăm le xâm lược. 

D. Đất nước thống nhất, yên bình. 

Câu 2: “Cờ lau tập trận” là nói về nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam 

A. Lê Hoàn. 

B. Trần Quốc Tuấn. 

C. Đinh Bộ Lĩnh. 

D. Trần Thủ Độ. 

Câu 3: Đinh Bộ Lĩnh gây dựng căn cứ ở đâu? 

A. Hoa Lư (Ninh Bình). 

B. Lam Sơn (Thanh Hóa). 

C. Triệu Sơn (Thanh Hóa). 

D. Cẩm Khê (Phú Thọ). 

Câu 4: Nhà Tiền Lê đã tổ chức các đơn vị hành chính trong cả nước như thế nào? 



 

 

A. Chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và châu. 

B. Chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và huyện. 

C. Chia thành 10 lộ, dưới lộ có châu và huyện. 

D. Chia thành 10 lộ, dưới lộ có huyện và xã. 

Câu 5: Quân đội thời Tiền Lê có những bộ phận nào? 

A. Bộ binh, tượng binh và kị binh. 

B. Cấm quân và quân địa phương. 

C. Quân địa phương và quân các lộ. 

D. Cấm quân và quân các lộ. 

Câu 6: Lý do nào không phải nguyên nhân nhà Lý gả công chúa và ban chức tước cho các tù trưởng dân 

tộc? 

A. Củng cố khối đoán kết dân tộc. 

B. Tạo sức mạnh trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

C. Củng cố nền thống nhất quốc gia. 

D. Vì ý nguyện của các công chúa. 

Câu 7: Ý nghĩa bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà” là 

A. khẳng định độc lập, chủ quyền của nước Nam. 

B. khẳng định nước Đại Việt có truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời. 

C. thể hiện nước Đại Việt có nhiều nhân tài. 

D. biểu hiện lòng yêu nước của dân tộc Đại Việt. 

Câu 8: Năm 1075, Lý Thường Kiệt chỉ huy đánh chiếm căn cứ nào cửa nhà Tống? 

A. Thành Khâm Châu, Liêm Châu, Ung Châu. 



 

 

B. Thành Ung Châu, Liêm Châu, Kinh Châu. 

C. Thành Kinh Châu, Ích Châu, Khâm Châu. 

D. Thành Kinh Châu, Ích Châu, Ung Châu. 

Câu 9: Lý Thường Kiệt đánh vào châu Ung, châu Khiêm và châu Liêm vào mục đích gì? 

A. Đánh vào bộ chỉ huy của quân Tống. 

B. Đánh vào nơi tống tích trữ lương thực và khí giới để đánh Đại Việt. 

C. Đánh vào nơi tập trung quân của Tống trước khi đánh Đại Việt. 

D. Đánh vào đồn quân Tống gần biên giới của Đại Việt. 

Câu 10: Tại sao luật pháp thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò? 

A. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp. 

B. Đạo phật được đề cao, nên cấm sát sinh. 

C. Trâu bò là động vật quý hiếm. 

D. Trâu bò là động vật linh thiêng. 

Phần II: Tự luận 

Câu 1: (2 điểm) Nhận xét nghệ thuật đánh giặc của Lý Thường Kiệt? 

Câu 2: (3 điểm) Trình bày luật pháp, quân đội và chính sách đối nội, đối ngoại thời Lý? 

Đáp án Phần trắc nghiệm 

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

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



 

 

Hướng dẫn trả lời tự luận 

Câu 1: 

Nhận xét nghệ thuật đánh giặc của Lý Thường Kiệt với nội dung sau: 

- Chủ động mở cuộc tấn công vào đất Tống, tiêu diệt các căn cứ tập kết quân, phá hủy các kho tàng của 

giặc rồi rút quân về nước. 

- Chủ động kết thúc chiến tranh: Trong khi quân Tống đang nguy khốn thì ông lại không mở cuộc tấn công 

mà chọn cách giảng hòa, để kết thúc chiến tranh. 

Bằng cách đó ta vẫn đuổi được quân Tống về nước, bảo vệ được nền độc lập dân tộc, chủ quyền lãnh thổ, 

đồng thời vẫn giữ được mối quan hệ bang giao, hoàng hiếu giữa hai nước sau chiến tranh, không làm tổn 

thương danh dự của một nước lớn như nước Tống, đảm bảo hòa bình lâu dài. 

Câu 2: 

Luật pháp, quân đội và chính sách đối nội, đối ngoại thời Lý: 

- Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ Hình thư. Đây là bộ luật bằng văn bản đầu tiên ở nước ta. 

- Quân đội thời Lý được chia làm hai bộ phận: cấm quân bảo vệ vua và kinh thành và quân địa phương có 

nhiệm vụ canh phòng các lộ, phủ. Thực hiện chính sách ngụ binh ư nông, quan sĩ thay phiên nhau về cày 

ruộng. 

- Đối nội: gả công chúa và ban tước cho các tù trưởng dân tộc, song kiên quyết trấn áp những người có ý 

định tách ra khỏi Đại Việt. 

- Đối ngoại: Triều Lý giữ mối giao hòa với nhà Tống và Cham-pa, song rất kiên quyết dẹp tan các cuộc 

quấy phá biên giới do Cham-pa gây ra. 

 


