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1.1. Các vương quốc phong kiến ở khu vực Đông Nam Á được hình thành vào khoảng thời gian 

nào? 

A. Từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ VII. 

B. Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X. 

C. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV. 

D. Từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVIII. 

1.2. Ý nào sau đây không phù hợp đề điền vào chỗ trống (...) trong câu sau: Các vương quốc 

phong kiến Đông Nam Á đã phút huy những lợi thế để phát triển kinh tế, đó là... 

A. vị trí địa lí thuận lợi. 

B. điều kiện tự nhiên thuận lợi. 

C. khí hậu ôn đới, thuận lợi cho các cây trống lâu năm phát triển. 

D. điểm đến hấp dẫn của thương nhân các nước Ả Rập, Hy Lạp, La Mã. 

1.3. Quốc gia phong kiến nào ở Đông Nam Á phát triển mạnh về hoạt động buôn bán đường 

biển? 

 

 



 

 

 

Phương pháp:  

Dựa vào nội dung trang 54-55 SGK  

Cách giải: 

1.1 Chọn B 

Các vương quốc phong kiến ở khu vực Đông Nam Á được hình thành vào khoảng từ thế kỉ VII đến thế kỉ X. 

1.2 Chọn C 

Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á đã phát huy những lợi thế để phát triển kinh tế, đó là khí hậu ôn 

đới, thuận lợi cho các cây trống lâu năm phát triển. 

1.3 Chọn D 

A. Chân Lạp.                                        B. Pa-gan. 

C. Cam-pu-chia.                                   D. Sri Vi-giay-a. 

1.4. Nhận định nào sau đây là đúng? 

A. Nền kinh tế của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á bị phụ thuộc nặng nề vào việc giao 

lưu với bên ngoài. 

B. Giao lưu thương mại với nước ngoài thúc đấy sự phát triển kinh tế, văn hoá của các vương quốc 

phong kiến Đông Nam Á. 

C. Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á chỉ giao lưu buôn bán với thương nhân Ấn Độ. 

D. Các thương cảng nối tiếng thời trung đại ở Đông Nam Á đều thuộc các quốc gia Đông Nam Á 

hải đảo. 

1.5. Nguồn sản vật nối tiếng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á là 

A. gia vị.                  B. nho.                  C. chà là.                        D. ôliu. 

 



 

Sri Vi-giay-a là quốc gia phong kiến  ở Đông Nam Á phát triển mạnh về hoạt động buôn bán đường biển 

1.4 Chọn B 

Giao lưu thương mại với nước ngoài thúc đấy sự phát triển kinh tế, văn hoá của các vương quốc phong kiến 

Đông Nam Á. 

1.5 Chọn A 

Nguồn sản vật nối tiếng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á là gia vị 

Loigiaihay.com 

 


