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PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ MÔN LỊCH SỬ 6 

Năm học: 2020 – 2021 

Tiết theo PPCT: 10 

Thời gian: 45 phút 

 

(Đề thi gồm 02 trang) 

Họ và tên: ........................................................................................................ Lớp: ............  

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm)  

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và dùng bút chì tô đậm vào chữ cái 

tương ứng ở mỗi câu trong phiếu trả lời trắc nghiệm khách quan  

Câu 1: Năm 542, khởi Lí Bí cách nay năm 2017 là bao nhiêu năm? 

A.  1473 năm. B.  1477 năm 
C.  1476 năm

 . 
D.  1475 năm. 

Câu 2: Truyện “Sơn Tinh – Thủy Tinh” là loại tư liệu gì? 

A. Ca dao. B. Truyền miệng. C. Hình vẽ. D. Hiện vật. 

Câu 3: Công cụ chủ yếu của Người tinh khôn là: 

A.  mảnh tre B.  rìu bằng hòn cuội, ghè đẽo thô sơ. 

C.  mảnh đá ghè mỏng. D.  xương thú. 

Câu 4: Con người thời Hòa Bình – Bắc Sơn – Hạ Long không chỉ biết lao động 

mà còn: 

A.  làm nhiều trống đồng. B.  làm nhiều đồ trang sức 

C.  làm ra nhiều công cụ mới D.  làm nhiều thuyền 

Câu 5: Người tối cổ xuất hiện vào thời gian nào? 

A. Cách đây 4 triệu năm. B. Cách đây 2 triệu năm. 

C. Cách đây 4 vạn năm. D. Cách đây 1 triệu năm. 

Câu 6: Năm 111 TCN nhà Hán chiếm Âu lạc cách năm 2020 bao nhiêu năm. 

A.  2127 năm. B.  2131 năm. C.  2125 năm D.  2124 năm. 

Câu 7: Thị tộc là: 

A.  gồm vài chục gia đình có chung dòng máu. 

B. 1 nhóm người không cùng huyết thống gồm vài gia đình. 

C.  nhóm người có khoảng hơn 5 gia đình có chung dòng máu. 

D.  là 1 nhóm người sống chung với nhau. 

Câu 8: Pha-ra-ông là cách gọi vua của người: 

A. Ấn Độ B. Lưỡng Hà. C. Trung Quốc D. Ai Cập. 

Câu 9: Cách tính thời gian theo sự di chuyển của Mặt Trời gọi là: 

A. âm lịch. B. công lịch. C. nông lịch. D. dương lịch. 

Câu 10: Đâu không phải là nơi xuất hiện của người tinh khôn? 

A. Châu Phi. B. Châu Âu. C. Châu Á D. Châu Nam Cực 

Câu 11: Cuộc sống của người tối cổ: 

A. bấp bênh, “ăn lông ở lỗ”. B. định cư tại 1 nơi. 
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C. di chuyển khắp nơi. D. biết chăn nuôi. 

Câu 12: Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành vào thời gian nào? 

A. Cuối thiên niên kỉ IV TCN đến đầu thiên niên kỉ III TCN. 

B. Cuối thiên niên kỉ IV đến đầu thiên niên kỉ III TCN. 

C. Cuối thiên niên kỉ IV TCN đến đầu thiên niên kỉ III. 

D. Cuối thiên niên kỉ IV đến đầu thiên niên kỉ III. 

Câu 13: Người tối cổ sống rải rác khắp nơi trên đất nước ta, cách đây: 

A.  40-30 vạn năm B.  20 vạn năm C.  50 vạn năm D.  25 vạn năm 

Câu 14: Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành ở đâu? 

A. Ven các bờ biển. B. Trên các sa mạc. 

C. Ven các con sông lớn. D. Trên các dãy núi cao. 

Câu 15: Để mô tả cuộc sống của mình, người nguyên thủy đã: 

A.  ghi chép lại trong các cuốn sử. B.  vẽ lên mặt trống đồng. 

C.  vẽ trên vách hang động. D.  kể lại cho con cháu nghe. 

Câu 16: Năm 179 TCN, Triệu Đà xâm lược nước ta. Em hãy tính khoảng thời 

gian theo thế kỉ, theo năm của sự kiện so với năm 2020. 

A.  Năm 179 TCN thuộc thế kỉ II TCN, cách nay 2,102 năm. 

B.  Năm 179 TCN thuộc thế kỉ III TCN, cách nay 3,000 năm. 

C.  Năm 179 TCN thuộc thế kỉ II TCN, cách nay 2,000 năm. 

D.  Năm 179 TCN thuộc thế kỉ II TCN, cách nay 2,199 năm. 

Câu 17: Người xưa tính thời gian bằng cách nào? 

A. Dựa vào sự lên xuống của thủy triều. 

B. Dựa vào quan sát các vì sao trên trời. 

C. Dựa vào sự di chuyển của Trái Đất, Mặt Trăng, Mặt Trời. 

D. Dựa vào sự thay đổi các mùa trong năm. 

Câu 18: Giai cấp đông đảo nhất trong xã hội cổ đại phương Đông là: 

A. quý tộc. B. nô lệ. C. nông dân. D. nhà vua. 

Câu 19: Một bình gốm được chôn dưới đất năm 1885 TCN. Theo cách tính của 

các nhà khảo cổ học, bình gốm đã nằm dưới đất 3887 năm. Hỏi người ta phát 

hiện bình gốm vào năm nào? 

A.  Người ta phát hiện bình gốm vào năm 2004 

B.  Người ta phát hiện bình gốm vào năm 2002 

C.  Người ta phát hiện bình gốm vào năm 2003 

D.  Người ta phát hiện bình gốm vào năm 2005 

Câu 20: Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử? 

A. Các truyền thuyết lịch sử. B. Tranh vẽ của người xưa. 

C. Tư liệu lịch sử. D. Kí ức của con người. 
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PHẦN II: TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 

Câu 1 (3 điểm): Đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy thời Hòa 

Bình – Bắc Sơn – Hạ Long thay đổi như thế nào? 

Câu 2 (1 điểm): Nhận xét về những điểm mới trong đời sống của người tinh 

khôn. 

Câu 3 (1 điểm): Việc phát minh ra lửa có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống 

của người nguyên thủy? 

 

 

 


