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Cần Thơ, ngày 3 tháng 02 năm 2021 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ 10 

(Trong thời gian học sinh nghỉ tránh dịch CoVid-19,  

giai đoạn 1 từ ngày 03/02/2021 đến ngày 06/02/2021) 

CHỦ ĐỀ 

NỘI DUNG ÔN TẬP 

(Học sinh kết hợp tập bài học và sách giáo 

khoa) 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

Chủ đề 1: 

Các quốc 

gia cổ đại 

trên đất 

nước Việt 

Nam 

Nội dung 1: Quốc gia Văn Lang- Âu Lạc 

+ Những cơ sở và điều kiện đưa đến sự ra đời 

của nhà nước Văn Lang. 

+ Những nét cơ bản trong đời sống vật chất, 

tinh thần của cư dân Văn Lang- Âu Lạc. 

Nội dung 2: Những nét chính về đời sống 

kinh tế, văn hóa, tín ngưỡng của cư dân Văn 

Lang- Âu Lạc, cư dân Lâm Ấp-Cham-pa và 

cư dân Phù Nam. 

Bài tập 1: (2 điểm) Sự phát triển của công cụ lao động 

vào thời kỳ văn hóa Đông Sơn đã tạo những cơ sở và 

điều kiện nào để dẫn đến sự ra đời của nhà nước Văn 

Lang- Âu Lạc?. 



 

 

 

 

 

Chủ đề 2: 

Thời Bắc 

Thuộc và 

các cuộc 

đấu tranh 

giành độc 

lập dân tộc 

(từ thế kỉ II 

TCN đến 

đầu thế kỉ 

X) 

 

- Nội dung 1: Chế độ cai trị của các triều đại 

phong kiến phương Bắc. 

+ Tổ chức bộ máy cai trị. 

+ Chính sách bóc lột về kinh tế và đồng hóa về 

văn hóa. 

- Nội dung 2: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu 

giành độc lập (từ thế kỉ I đến đầu thế kỉ X) 

+ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 chống lại 

ách đô hộ nhà Đông Hán. 

+ Khởi nghĩa Lý Bí năm 542 chống lại ách đô 

hộ nhà Lương. 

+ Cuộc khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ năm 905 

chống lại ách đô hộ nhà Đường. 

+ Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 

938 chống lại nhà Nam Hán. 

 

 

 

 

 

Bài tập 2: (2 điểm) Trình bày những chính sách đô hộ 

của các triều đại phương Bắc đối với nhân dân ta? Theo 

em, chúng thực hiện các chính sách đô hộ đó nhằm mục 

đích gì? Và chúng có thực hiện được không? Vì sao? 

 

 

Bài tập 3: (2 điểm) Em hãy hoàn thành bảng thông tin 

sau:  

Cuộc khởi 

nghĩa 

Tóm tắt diễn biến Ý nghĩa 

Khởi nghĩa 

Hai Bà 

Trưng 

  

Khởi Nghĩa 

Lý Bí 

  

Khởi nghĩa 

Khúc Thừa 

Dụ 

  

Ngô Quyền 

và chiến 

thắng sông 

Bạch Đằng 

  



 

 

 

 

Bài tập 4: (4 điểm) 

Em hãy viết một bài văn khoảng 500 từ để nói về những 

cảm xúc của mình khi học về các cuộc đấu tranh giành 

độc lập của dân tộc ta từ thế kỉ I TCN đến đầu thế kỉ X. 

Để tiếp nối lịch sử hào hùng của dân tộc ta, với lòng yêu 

nước nồng nàn các em sẽ làm gì để bảo vệ đất nước ta 

trong tình hình “giặc Covid-19” đang diễn ra phức tạp 

như hiện nay? 

 

      

Duyệt của Tổ Trưởng 

(Đã duyệt) 

 

 

Ths. Võ Minh Hải 

Giáo viên giảng dạy 

(Đã ký) 

 

 

Ths. Trần Thị Hải Yến 

                           

 


