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PHIẾU BÀI TẬP – MÔN LỊCH SỬ 

BÀI 17; NHÀ HẬU LÊ VÀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÍ ĐẤT NƯỚC 

Câu 1: Điền vào chỗ trống thời gian phù hợp với sự kiện lịch sử thời Hậu Lê. 

Sự kiện Thời gian 

a, Lê Lợi chính thức lên ngôi ……………………… 

b, Việc tổ chức quản lí đất nước đạt đến đỉnh cao vào đời 

vua Lê Thánh Tông 

 

……………………… 

Câu 2: Điền dấu x vào       đặt trước câu trả lời đúng: 

Thời Hậu Lê, tên nước ta là gì: 

a) Đại Cồ Việt    c) Vạn Xuân 

b) Đại Việt     d) Đại Ngu 

Câu 3: Hãy sắp xếp bốn ông vua đầu triều Hậu Lê theo 1, 2, 3, 4 đúng thứ tự thời gian từ 

trước đến sau: 

a) Lê Nhân Tông     c) Lê Thái Tổ 

b) Lê Thánh Tông     d) Lê Thái Tông 

Câu 4: Điền dấu x vào       đặt trước câu trả lời đúng: 

Nhà Hậu Lê, đặc biệt là đời vua Lê Thánh Tông đã làm gì để quản lí đất nước? 

a) Tổ chức quản lí đất nước rất chặt chẽ. 

b) Cho vẽ bản đồ và soạn Bộ luật Hồng Đức. 

c) Bảo vệ chủ quyền của dân tộc và trật tự xã hội. 

d) Cả ba ý trên đều đúng. 

Câu 5: Điền dấu x vào       đặt trước câu trả lời đúng: 

Bản đồ dầu tiên của đất nước ta được vẽ vào thời vua nào và có tên là bản đồ gì? 

a) Bản đồ Hồng Đức, vẽ vào thời Lê Thánh Tông. 

b) Bản đồ Đại Việt, vẽ vào thời Lê Nhân Tông. 

c) Bản đồ Đại Bảo, vẽ vào thời Lê TháiTông. 

d) Bản đồ Đại Việt, vẽ vào thời Lê Hiến Tông. 

 



Câu 6: Bộ luật Hồng Đức có những điểm gì đáng lưu ý?  Hãy sắp xếp các ý dưới đây vào 

ô tương ứng. 

   a, Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. 

b, Là bộ luật hoàn chỉnh đầu tiên của nước ta. 

c, Bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, địa chủ. 

d, Khuyến khích phát triển kinh tế. 

e, Thời vua Lê Thánh Tông. 

1. Thời gian Bộ luật Hồng Đức ra đời …………………………………………. 

2. Vị trí của Bộ luật trong lịch sử …………………………………………. 

3. Nội dung cơ bản của Bộ luật …………………………………………. 

Câu 7: Điền dấu x vào       đặt trước câu trả lời đúng: 

Nội dung nào dưới đây của Bộ luật Hồng Đức không thể hiện sự tiến bộ? 

a) Bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, địa chủ. 

b) Bảo vệ lãnh thổ quốc gia. 

c) Khuyến khích phát triển kinh tế. 

d) Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

e) Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ. 

Câu 8: Ngày nay, Nhà nước ta còn kế thừa những nội dung nào của Bộ luật Hồng Đức? 

a) Bảo vệ và giữ vững chủ quyền quốc gia. 

b) Trọng nam, khinh nữ và phân biệt giàu – nghèo trong xã hội. 

c) Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ. 

d) Ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triền kinh tế - xã hội. 

e) Bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, địa chủ. 

Câu 9: Điền chữ thích hợp vào chỗ trống. 

Thời (1)………………………, việc tổ chức quản lí đất nước rất (2)……………. Lê 

Thánh Tông đã cho vẽ (3)………………..và soạn (4) ……………….Hồng Đức (5) 

………………..chủ quyền của dân tộc và (6)……………… xã hội. 



ĐÁP ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu Đáp án 

1 a) Năm 1428 

b) 1460 - 1497 

2 b) Đại Việt 

3 1. c, 2 - d, 3 - a, 4 - b  

2.  

4 d) Cả ba ý trên đều đúng.  

5 a) Bản đồ Hồng Đức, vẽ vào thời Lê Thánh Tông. 

5  

6 1. e 

2. b 

3. a, c, d 

7 a) Bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, địa chủ. 

8      a, c, d 

9 1 - Hậu Lê, 2 – chặt chẽ, 3- bản đồ,  

4 -bộ luật, 5 - bảo vệ, 6 – trật tự. 


