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1.1. Khác với truyền thuyết, khoa học lịch sử đä chứng minh nhà nước đầu tiên trong lịch sử 

Việt Nam ra đời cách ngày nay khoảng bao lâu? 

A. 4000 năm       B. 3 500 năm 

C. 2700năm       D. 2000 năm 

1.2. Kinh đô của nhà nước Văn Lang là 

A. Phong Châu (Vĩnh Phúc)     B. Phong Châu (Phú Thọ) 

C. Cẩm Khê (Hà Nội)     D. Cổ Loa (Hà Nội) 

1.3. Người đứng đầu các chiềng, chạ thời Hùng Vương gọi là gì? 

A. Lạc hầu       B. Lạc tướng 

C. Bồ chính       D. Xã trưởng 

1.4. Nước Âu Lạc tồn tại trong khoảng thời gian nào? 

A. Từ thế kỉ VII TCN đến năm 179 TCN.  B. Từ năm 258 TCN đến năm 179 TCN. 

C. Từ năm 208 TCN đến năm 179 TCN.  D. Từ năm 208 TCN đến năm 43. 

 

 

 



 

 

1.5. Ý nào đưới đây không thể hiện đúng sự khác biệt giữa Nhà nước Âu Lạc so với Nhà nước 

Văn Lang? 

A. Có thành trì vững chắc.    B. Quân đội mạnh, vũ khí tốt. 

C. Thời gian tồn tại dài hơn.    D. Kinh đô chuyển về vùng đồng bằng. 

1.6. Ý nào đưới đây không phản ánh đúng thành tựu của nền văn minh đầu tiên của người 

Việt cổ? 

A. Nghề nông trồng lúa nước là chính. 

B. Kĩ thuật luyện kim (đặc biệt đúc đồng) phát triển. 

C. Đã có chữ viết của riêng mình. 

D. Nhiều sinh hoạt cộng đồng gắn với nghề nông trồng lúa. 

1.7. Hiện vật tiêu biểu cho tài năng và kĩ thuật tỉnh xảo trong nghề đúc đồng của người Việt 

cổ là 

A. các loại vũ khí bằng đồng.    B. các loại công cụ sản xuất bằng đồng. 

C. trống đồng, thạp đồng.    D. Cả A và B 

1.8. Ý nào dưới đây thể hiện điểm khác biệt trong tổ chức bộ máy nhà nước thời An Dương 

Vương so với thời Hùng Vương? 

A. Vua đứng đầu nhà nước, nắm mọi quyền hành. 

B. Giúp việc cho vua có các lạc hầu, lạc tướng. 

C. Cả nước chia thành nhiều bộ, do lạc tướng đứng đầu. 

D. Nhà nước được tổ chức chặt chẽ hơn, vua có quyền hơn trong việc trị nước. 



 

Phương pháp:  
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Cách giải: 

1.1 Chọn C 

Khác với truyền thuyết, khoa học lịch sử đä chứng minh nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam ra đời 

cách ngày nay khoảng 2700 năm 

1.2 Chọn B 

Kinh đô của nhà nước Văn Lang là Phong Châu (Phú Thọ) 

1.3 Chọn C 

Người đứng đầu các chiềng, chạ thời Hùng Vương gọi là lạc tướng 

1.4 Chọn B 

Nước Âu Lạc tồn tại trong khoảng từ năm 208 TCN đến năm 179 TCN. 

1.5 Chọn C 

Sự khác biệt giữa Nhà nước Âu Lạc so với Nhà nước Văn Lang là quân đội mạnh, vũ khí tốt. 

1.6 Chọn C 

Đã có chữ viết của riêng mình không phản ánh đúng thành tựu của nền văn minh đầu tiên của người Việt cổ. 

1.7: Chọn C 

Hiện vật tiêu biểu cho tài năng và kĩ thuật tỉnh xảo trong nghề đúc đồng của người Việt cổ là trống đồng, 

thạp đồng. 

1.8 Chọn D 

Nhà nước được tổ chức chặt chẽ hơn, vua có quyền hơn trong việc trị nước là điểm khác biệt trong tổ chức 

bộ máy nhà nước thời An Dương Vương so với thời Hùng Vương 
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