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I. NỘI DUNG LÝ THUYẾT ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I. 

Chủ đề 1:Lịch sử và sử học 

Bài 1. Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử 

- Khái niệm lịch sử 

- Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử ? Cho ví dụ? 

- Khái niệm sử học? Đối tượng chức năng và nhiệm vụ của sử học. 

Bài 2 . Tri thức lịch sử và cuộc sống 

- Vì sao cần học tập và khám phá lịch sử suốt đời? Cách thu thập thông tin sử liệu để học tập và khám phá 

lịch sử? Cho ví dụ minh họa để kết nối kiến thức lịch sử vào cuộc sống. 

Chủ đề 2: Vai trò của sử học 

Bài 4. Sử học với một số lĩnh vực và ngành nghề hiện đại 

- Nêu vai trò của sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên. 

- Vai trò của sử học đối với sự phát triển du lịch. 

- Tác động của du lịch đối với công tác bảo tồn di tích lịch sử văn hóa. Cho ví dụ. 

Chủ đề 3: Một số nền văn minh thế giới cổ trung đại 

Bài 5: Khái niệm văn minh 

- Trình bày khái niệm văn minh.  

- Phân biệt khái niệm văn minh với  văn hóa 

Bài 6: Một số nền văn minh phương Đông 

- Trình bày những thành tựu tiêu biểu của văn minh Ai Cập cổ đại, văn minh Trung Hoa và văn minh Ấn Độ 

thời kì cổ  - trung đại  

- Ý nghĩa của các thành tựu văn minh đó 

 

II. NỘI DUNG LÝ THUYẾT ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I. 

Bài 7: Một số nền văn minh phương Tây 

- Trình bày những thành tựu tiêu biểu của văn minh Hi Lạp và Rô ma cổ đại về chữ viết, thiên văn học, lịch 

pháp, văn học nghệ thuật, khoa học tự nhiên, tư tưởng, tôn giáo, thể thao. 

- Ý nghĩa của các thành tựu văn minh đó 

* Văn minh thời kì phục hưng 

- Cơ sở hình thành của các nền văn minh phương Tây thời trung đại 

- Nêu những thành tựu tiêu biểu của văn minh phương Tây thời Phục hưng về tư tưởng, văn học, nghệ thuật, 

khoa học kĩ thuật, thiên văn học 

Chủ đề 4: Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới 

Bài 8: Cách mạng công nghiệp thời kì cận đại 

- Nêu được những thành tựu cơ bản của các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai 

- Ý nghĩa và tác động của các cuộc cách mạng công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế văn hóa, xã hội 

Bài 9: Cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại 

- Nêu được những thành tựu cơ bản của các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư 
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- Ý nghĩa và tác động của các cuộc cách mạng công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế văn hóa, xã hội 

- Vận dụng những hiểu biết về tác động hai mặt của cách mạng công nghiệp lần thứ 3 và thứ tư để tuân thủ 

những quy định của pháp luật trong cách thức giao tiếp trên Internet, mạng xã hội 

 

III. LUYỆN TẬP 

1. Trắc nghiệm khách quan 

Câu 1: Thời Phục Hưng, giai cấp tư sản đang lên ở châu Âu đã chống lại hệ tư tưởng của tôn giáo nào? 

A. Phật giáo.  B. Ấn Độ giáo C. Đạo Hồi  D. Đạo Kitô 

Câu 2: Quê hương của Phong trào Văn hóa Phục hưng là 

A. Đức  B. Thụy Sĩ  C. Ý   D. Pháp 

Câu 3:  Tầng lớp nào dưới đây là lực lượng lao động chính của xã hội Ai Cập cổ đại 

A. Qúy tộc  B. Nô lệ  C. Quan lại  D. Nông dân 

Câu 4:  Người Ai Cập viết chữ trên nguyên liệu gì 

A. Gi ấy Pa-pi-rút B. Lụa.  C. Đất sét  D. Thẻ tre 

Câu 5:  Đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại là: 

A. Qúy tộc  B. Tù trưởng  C. Pha-ra-ông.  D. Già làng 

2. Đánh giá năng lực 

Đọc nội dung sau và trả lời các câu hỏi 

Tháp nghiêng Pisa nằm trên Quảng trường mang tên Kỳ Diệu ở phía Bắc thành phố Pisa, Italia. Tháp 

nghiêng Pisa là một trong những biểu tượng du lịch của thành phố và được Unesco công nhận là di sản thế 

giới. Với chiều cao 56,70m và nghiêng 5,5 độ. Công trình kỹ vì này được khởi công xây dựng từ năm 1173 

với thiết kế nguyên thủy thẳng đứng với 8 tầng tháp. Khi mới xây dựng, tháp vẫn có cấu trúc hình thẳng 

đứng.Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng không lâu (1178) do lớp đất yếu nên tháp bắt đầu bị sụt lún dẫn 

đến cả tòa tháp thẳng đứng nghiêng dần. Mặc dù tòa tháp bị nghiêng, tuy nhiên công trình này vẫn được tiếp 

tục xây dựng và được gia cố bằng những biện pháp địa kỹ thuật. Đến năm 1372 tháp nghiêng Pisa được xây 

dựng hoàn chỉnh và độ nghiêng tại thời điểm đó là 3,9 độ, thân tháp nghiêng hướng đông nam. Tháp cao 

57m, gồm 8 tầng nối với nhau bởi các trụ tròn bằng đá kim cương hoặc đá thạch anh. Tại tầng 1, có rất nhiều 

nét trang trí điêu khắc và tầng 8 được thiết kế làm đỉnh chuông. Thân tháp được thu nhỏ dần, phần chân 

đường kính 19,6m và phần đỉnh là 12,7m. Tính từ dưới lên thì tháp này có tổng 294 bậc thang. Tường tháp 

dày 4,09 m ở phía chân tháp, rồi mỏng dần khi lên cao. Khi lên đến đỉnh tháp, độ dày của tường tháp chỉ còn 

2,48m. Tổng trọng lượng toàn tháp là khoảng 14.500 tấn. Tháp nghiêng Pisa chính là biểu tượng của thành 

phố Pisa và của đất nước Italia. 

Câu 1. Tháp nghiêng Pisa được xây dựng vào thời kì nào? 

Câu 2. Công trình kiến trúc này thuộc lĩnh vực nào? 

Câu 3. Vì sao Tháp nghiêng Pisa thu hút đông đảo khách du lịch? 

3. Câu hỏi liên hệ thực tế 

- Đóng vai trò hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu về một di tích lịch sử văn hóa (hoặc một di sản văn 

hóa) để quảng bá phát triển du lịch.  

- Những di sản văn hóa của VN được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa thể giới 

- Những ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa, Ấn Độ đến Việt Nam về ( chữ viết, tôn giáo, kiến trúc) 

…v….v……. 
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