
Nội dung ôn tập học kì 2 Lịch sử lớp 4 năm 2020 - 2021

1. Nhà Hậu Lê

+ Chiến thắng Chi Lăng

+ Trường học thời Hậu Lê

2. Nhà Tây Sơn:

+ Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung

3. Nhà Nguyễn:

+ Nhà Nguyễn thành lập

Câu hỏi ôn tập học kì 2 Môn Sử lớp 4

Câu 1: Chọn từ ngữ sau đây để điền vào chỗ chấm trong đoạn văn cho phù hợp.

( Chính quyền họ Trịnh, lật đỗ chính quyền họ Trịnh, thống nhất đất nước, Đàng

trong, dựng cờ khởi nghĩa.)

Mùa xuân năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ……………

…………chống chính quyền họ Nguyễn . Sau khi lật đổ…………………………., làm chủ

toàn bộ vùng đất……………………….., Nguyễn Huệ quyết định tiến ra Thăng Long, ……

………………….Năm 1786, nghĩa quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long, mở đầu cho việc….

……………………

Câu 2: Hãy chọn và điền các từ ngữ ( Đầu hàng, xâm lược, Hậu Lê, Hoàng đế, quân Minh,

Lam Sơn. ) vào chỗ chấm trong các câu sau cho phù hợp.

Dựa vào địa hình hiểm trở của ải Chi Lăng, nghĩa quân………………………..đã

đánh tan………………..ở Chi Lăng.

Thua trận ở Chi Lăng và một số trận khác , quân Minh……………………….phải….

…………….., rút quân về nước. Lê Lợi lên ngôi……………………………….mở đầu thời



………………….

Câu 3: Hãy khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D ) đứng trước câu trả lời đúng .

Mục đích của quân Tây Sơn khi tiến ra Thăng Long là:

A. Lật đổ chính quyền họ Trịnh.

B. Mở rộng căn cứ của nghĩa quân Tây Sơn.

C. Thống nhất giang sơn.

D. Chiếm vàng bạc, châu báu ở Đàng Ngoài.

Câu 4: Hãy khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D ) đứng trước câu trả lời đúng .

UNESCO đã công nhận cố đô Huế là Di sản văn hóa thế giới vào ngày, tháng, năm

nào ?

A. 12 – 11 – 1993

B. 11 – 12 – 1993

C. 22 – 12 – 1993

D. 5 – 12 – 1999

Câu 5: Hoàn thành bảng sau

Thời gian Sự kiện lịch sử

Khoảng 700 năm trước công nguyên Nước Văn Lang ra đời.

179 trước công nguyên

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

938

Kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ

nhất.



1010

Kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ

hai.

1789

Nhà Nguyễn thành lập.

Câu 6: Hãy khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D ) đứng trước câu trả lời đúng .

Nhà Hậu Lê cho vẽ bản đồ Hồng Đức để làm gì ?

A. Để quản lí đất đai, bảo vệ chủ quyền dân tộc.

B. Để bảo vệ trật tự xã hội.

C. Để bảo vệ quyền lợi của nhà vua.

Câu 7:

Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập ?

Câu 8:

Em hãy kể lại cuộc tiến quân của quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long ?

Câu 9:

Cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến đã gây ra những hậu quả gì ?

Câu 10:

Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào ?

Câu 11:

Nhà Hậu Lê ra đời vào thời gian nào? Ai là người thành lập ? Đặt tên nước là gì ? Đóng

đô ở đâu ?

Câu 12: Tại sao quân ta chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch?



Câu 13: Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chông quân

Minh xâm lược?

Câu 14: Em hãy nêu những dẫn chứng cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ

quyền hành cho bất kì ai để bảo vệ ngai vàng của mình?

Câu 15: Hãy sắp xếp các vua nhà Nguyễn theo thứ tự thời gian từ năm 1802 đến 1858 ?


